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RESUMO
O processo de impermeabilizar uma área teve origem devido as ações da água nas edificações.
Portanto, o conhecimento das causas da umidade nas edificações é determinante nas
definições de projeto e no tipo de sistema de impermeabilização a ser utilizado, podendo ser
de diferentes tipos, como um sistema rígido, flexível ou até semi-flexível, que serão aplicados
nos diferentes locais da obra, para que com a execução dos projetos específicos de
impermeabilização se evite o surgimento de patologias, não precisando realizar correções ou
manutenções. O presente estudo teve como objetivo realizar um detalhamento com
especificações dos sistemas de impermeabilização a serem empregados com foco no projeto
executivo para o setor da construção civil. Metodologicamente o estudo caracteriza-se como
uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental. Foi constatada a importância de se
aplicar um projeto executivo correto de impermeabilização, pois apesar de não ser
considerado obrigatório, com o seu detalhamento é possível a realização de obras onde os
riscos de patologias se tornam praticamente nulos, o que torna viável e muitas vezes
necessário.
Palavras-chave: Construção Civil. Importância da Impermeabilização. Infiltrações.

DETAILS AND SPECIFICATIONS OF THE WATERPROOFING SYSTEMS TO BE
EMPLOYED: EXECUTIVE PROJECT
ABSTRACT
The process of waterproofing an area has origin caused by the actions of water, so the
knowledge of the causes of the humidity in buildings is determinant in the definitions of a
project and in a type of system of waterproofing of a being used, being able to be different
from types, like the rigid, flexible and semi-flexible systems are the systems that fit the
different job sites. So that with the execution of the specific projects of waterproofing avoid
the appearance of pathologies, not needing to make corrections or even maintenance. The
objective of this study was to perform a detailed specification of the waterproofing systems to
be used, focusing on the executive project for the civil construction sector. Methodologically
the study is characterized as a qualitative, bibliographical and documentary research.The
importance of applying a correct waterproofing executive project was verified, because
although it is not considered mandatory, with its detailing it is possible to carry out works
where the risks of pathologies become practically null, which makes feasible and often
necessary.

Keywords: Civil Construction. Importance of Waterproofing. Infiltrations.

1 INTRODUÇÃO

Desde o tempo em que o homem utilizou as cavernas como abrigo, já havia
preocupações devido a qualidade da estrutura, podendo notar assim a presença de umidade,
pois com as intempéries foi percebido a umidade do solo que penetrava pelas paredes das
cavernas. Com isso o homem acabou tendo que procurar soluções, principalmente para que a
penetração de água, a abrasão e o calor não fossem mais problemas em suas construções
(RIGHI, 2009).
Segundo Guarizo (2008) surge uma das etapas fundamentais de uma obra, conhecida
como sistema de impermeabilização, sendo responsável pela garantia do imóvel e sua
conservação, pois com a presença de infiltrações tende a prejudicar e comprometer até mesmo
a estrutura de um edifício. Com o planejamento deste processo logo no início da obra o seu
custo tem uma pequena parcela do custo total, evitando o gasto com manutenções.
Assim existiu a necessidade de normalização, pois entendia-se que o processo de
impermeabilização era uma etapa da construção, tendo mais importância no Brasil em 1968,
quando iniciaram a obra do metrô em São Paulo. Juntamente com a Associação Brasileira de
Normas

Técnica

(ABNT),

criando

em

1975

a

primeira

norma

brasileira

de

impermeabilização, consequentemente no mesmo ano (1975) origina-se o Instituto Brasileiro
de Impermeabilização (IBI). De acordo com dados do IBI (2018), a instituição tem “como a
finalidade principal o estudo, a pesquisa, o desenvolvimento de produtos, serviços e do
mercado de produtos químicos voltados para construção civil”.
Desta forma, para evitar problemas futuros, começaram a conscientização de todos
os responsáveis pela construção civil, anunciando a importância da impermeabilização,
seguindo com esta ideia até os dias de hoje.
A impermeabilização tem ligação direta com a redução de custos nas manutenções e
recuperações. Com a falta de um profissional qualificado ou até mesmo sem as informações
corretas dos métodos adequados para uma boa impermeabilização, corre-se o risco da
estrutura sofrer problemas, juntamente com o prejuízo pelas perdas de funções da construção
e ocasionando também a degradação dos materiais constituintes (PINETTI, 2012).
Então para não correr esse risco a ABNT 9575 (2010), exige que se faça um projeto
de impermeabilização, como cada vez mais vem aparecendo no mercado. Sendo que com um
projeto no seu planejamento pode-se evitar que a maior parte das falhas patológicas sejam
associadas à impermeabilização.
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O objetivo deste estudo foi realizar um detalhamento com especificações dos sistemas
de impermeabilização a serem empregados, com foco no projeto executivo para o setor da
construção civil, por meio de estudos bibliográficos para transmitir conhecimento da
importância e necessidade de se realizar o projeto de impermeabilização das diferentes obras.

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
No decorrer do tempo um dos processos da obra que teve uma importância ainda
maior foi a impermeabilização, que de acordo com a definição do Instituto Brasileiro de
Impermeabilização (IBI, 2018), “é uma técnica que consiste na aplicação de produtos
específicos com o objetivo de proteger as diversas áreas de um imóvel contra ação da água
que pode ser de chuva, de lavagem, de banhos ou de outras origens” e ainda pelos problemas
que podem ocorrer pela inexistência ou falta de mão de obra qualificada. Necessita-se de
profissional capaz para realizar o serviço com técnicas, que evoluíram muito ao longo do
tempo, pois para cada ambiente deve ser especifico, adquirindo novas tecnologias e suprindo
as necessidades das obras.
Segundo Rodrigues e Mendes (2017, p. 06), “Com a falta de conhecimento de
produtos e formas incorretas de aplicação, a presença de manifestações patológicas na obra,
acaba ficando evidente com o decorrer do tempo, causando um transtorno ao proprietário da
residência”.
Atualmente há um diferencial em realizar um planejamento que conta muito no
desenvolvimento da obra e está ligado diretamente à importância de efetuar a
impermeabilização nos locais de sua edificação, pois o sistema é responsável por selar, vedar
os materiais porosos e suas falhas, sendo elas estimuladas por momentos estruturais ou
mesmo por carências técnicas de preparo e de execução, podendo identificar e eliminar
grande parte destes problemas em cima dos primeiros estágios no andamento da construção.
Na maior parte dos casos as construtoras, falham por não dar a devida atenção aos problemas
de impermeabilização, e posteriormente poderá ser tarde demais (RODRIGUES; MENDES,
2017).
De acordo com as informações disponíveis no Portal Metálica (2018), a segurança da
edificação e a integridade física do cliente está interligada ao sistema de impermeabilização,
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também tornando os ambientes salubres e mais apropriados à precaução de doenças
respiratórias. As estruturas sofrem danos irreversíveis causados pelos agentes trazidos pela
água e os poluentes presentes no ar, gerando assim também prejuízos financeiros,
especialmente se necessitar da recuperação estrutural. O reparo das patologias que não estava
previsto no projeto possui custos que acabam sendo até quinze vezes mais que dispusesse de
um planejamento, que providenciaria durante a obra o sistema ideal de impermeabilização.
Visto que a vida útil de uma edificação necessita exatamente de uma técnica eficaz.
A representação média do custo da implantação desta técnica, incluindo consultoria,
projeto, execução, materiais e fiscalização é de 1 a 3% do custo total da obra, como ilustrado
no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Custo da impermeabilização em cada etapa da obra

Fonte: Portal Metalica (2018).

Fazendo uma comparação entre a execução da impermeabilização durante a obra que é
bem mais fácil e econômica, que a execução depois da obra concluída, isso se deve ao fato
que a reimpermeabilização na obra terá um custo que pode chegar aproximadamente 25% do
custo total (GUARIZO, 2008).

2.2 AÇÃO DA ÁGUA NAS EDIFICAÇÕES

Para se realizar o processo de impermeabilização em uma edificação de forma correta,
precisa-se executar a escolha adequada dos vários tipos e métodos existentes devido aos
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vários locais com a necessidade de impermeabilizar, referente a ação da água. A difícil
conservação das construções está associada diretamente nas regiões no qual o clima é mais
chuvoso e úmido, assim ocorre a deterioração dos materiais por conta da ação da água.
Através de todas estas manifestações ocasionadas pela umidade e com seu constante
aparecimento acaba tornando muito importante e essencial um estudo sobre as mesmas
(SIQUEIRA, 2018).
De acordo com as precisas conclusões de Soares (2014, p. 18):
“E, visto que, sua presença pode ser em diferentes estados, suas ações e efeitos
podem ocorrer de diversas maneiras numa mesma construção, influindo nos
métodos de proteção a estrutura que serão utilizados. Assim, o conhecimento das
causas da umidade nas edificações é determinante nas definições de projeto e no tipo
de Sistema de Impermeabilização a ser utilizado”.

Sendo capaz de resumir na Figura 1, todos os tipos de atuação dos fluídos e as devidas
ocorrências em uma mesma edificação, causada por meio de diferentes ações de umidade,
sendo elas: umidade de Infiltração, umidade ascensional, umidade por condensação, umidade
de obra e umidade acidental.

Figura 1 - Ação da água

Fonte: Casa d’ água (apud Soares 2014, p.19).
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A

seguir

serão

apresentadas

as

classificações

para

todos

os

tipos

de

impermeabilizantes para os casos específicos apresentados.

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS E SISTEMAS DE IMPERMEABILIZANTES
O tipo adequado de impermeabilização será determinado segundo as ações da água
mencionadas anteriormente, ligado diretamente ao local de aplicação e de acordo com a
ABNT 9575 (2010), a classificação é devido ao material constituinte da camada principal de
impermeabilização, sendo então: cimentícios, asfálticos e poliméricos.
Os vários tipos de impermeabilizantes, podem ser rígidos e flexíveis ou até semiflexíveis. Desta maneira, cada tipo tem suas características de uso, vista disso as
impermeabilizações rígidas são aplicadas em construções sujeitas as baixas variações
térmicas, ou melhor, onde acontecem pouca dilatação. As impermeabilizações flexíveis já
apresentam números maiores de alongamento, consequentemente a sua recomendação é que
seu uso seja em áreas sujeitas às movimentações, trepidações, bem como, ao intemperismo.
Logo, as impermeabilizações semi-flexíveis são capazes de ser revestimentos constituídos por
meio de uma composição que dispõe de dilatação e flexibilidade, contudo trabalham junto à
estrutura, possibilitando resistir a pequenas movimentações e de outro modo as acomodações
dela, assim suportando pressões positivas e negativas (OLIVEIRA, 2017).

2.3.1 Sistemas de impermeabilização e seus componentes
Durante a obra não fica disponível nenhum projeto relacionado ao sistema de
impermeabilização, pois é responsabilidade do fornecedor, quanto à qualidade, aplicação e
sua garantia, sendo que dá impermeabilização deve ser em todas as áreas molhadas presentes
na construção. A realização da aplicação é por meio de profissionais terceirizados,
qualificados para tal serviço (SANTOS, 2016).
Conforme dito por Freire (2007), as classificações dos sistemas de impermeabilização
podem ser quanto à aderência, utilizando três sistemas: aderentes, parcialmente aderentes e
não aderentes, já quanto a flexibilidade, existem os rígidos, semi-flexíveis e os flexíveis. E
quanto ao método de execução apresentam-se dois, podendo ser moldados in loco e préfabricados.
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A seguir na Tabela 1, são apresentadas as informações referentes aos diferentes tipos
mais comuns de classificação dos sistemas de impermeabilização:
Tabela 1 - Classificação dos principais sistemas de impermeabilização

CLASSIFICAÇÃO QUANTO
SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

ADERÊNCIA FLEXIBILIDADE MÉTODO DE MATERIAL
EXECUÇÃO

ARGAMASSAS IMPERMEÁVEIS

Aderente

Rígido

In loco

Argamassa

ARGAMASSAS POLIMÉRICAS

Aderente

Rígido

In loco

Argamassa

BLOQUEADORES HIDRÁULICOS

Aderente

Rígido

In loco

Cristalizante

CIMENTO DE PEGA
ULTRARÁPIDA

Aderente

Rígido

In loco

Asfáltico

MEMBRANAS ASFÁLTICAS

Aderente

Flexível

In loco

Asfáltico

Flexível

Pré-moldado

Polimérico

Aderente ou
MANTAS ASFÁLTICAS

Independente
MEMBRANA ACRÍLICA

Aderente

Flexível

In loco

Polimérico

MEMBRANA DE POLIURETANO

Aderente

Flexível

In loco

Polimérico

MEMBRANA POLIMÉRICA

Aderente

Flexível

In loco

Polimérico

Fonte: Adaptado de Siqueira (2018, p.39).

De acordo com a empresa Incopre pré-fabricados de concreto (2016), os sistemas mais
usados são, a argamassa polimérica, calafetador, emulsão acrílica, emulsão asfálfica,
hidrofugante, hidrorrepelente e a manta asfáltica.
Através da existência de diferentes grupos dentro dos sistemas de impermeabilização,
também há diferenças quanto aos vários sistemas utilizados. Logo, o sistema de
impermeabilização se divide em quatro elementos importantes. Sendo eles: base e camada de
regularização, camada impermeável, proteção mecânica e os detalhes Construtivos (SOARES,
2014).

2.3.2 Locais de aplicação
Tal como apresentado, para cada local se tem um método e um produto correto para
sua aplicação, possuindo assim várias áreas onde há necessidade de realizar o sistema de
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impermeabilização. No sistema rígido se tem um tipo de argamassa impermeável, com suas
características e indicações quanto a aplicação nas superfícies mais estáveis da obra, na região
sem a presença do sol direto, como poços de elevador, subsolos, reservatórios inferiores,
cortinas de contenção e entre outros locais (PONTES, 2018).
Conforme na Figura 2, especifica as características apresentadas no guia prático de
impermeabilização para diferentes áreas do grupo MC-Bauchemie (2018).
Figura 2 – Locais de aplicação

Fonte: Autor (2018).

Deve- se considerar a área externa, uma seção que é ideal utilizar os revestimentos
com sua alta produtividade de aplicação, sem precisão de revestimentos com proteção
mecânica, as áreas internas por ser sujeita a umidade, a norma não obriga para
impermeabilizar, mas com a presença de um ralo, aí sim deverá ser impermeabilizado. Em
áreas frias como banheiros, sacadas e lavanderias, deve-se preservar o revestimento,
realizando neste caso a impermeabilização entre o contrapiso e a argamassa. Algumas regiões
como coberturas, precisa ser impermeabilizada com segurança, pois a incidência de chuvas
pode gerar prejuízo, juntamente com as fachadas, sendo locais de grande movimentação e
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exposição às intempéries, que com uma má impermeabilização e um mau assentamento
podem ocasionar desplacamento por umidade. Os subsolos podem ter uma cota abaixo do
lençol freático, por isso são regiões que devem suportar uma pressão de água negativa. As
piscinas também enfrentam muitos problemas nas interferências de ralos, tubulações de
iluminação, sendo necessário que o impermeabilizante tenha uma boa aderência com
argamassa colante.

2.3.3 Métodos e materiais
Com a presença de diversos locais da construção tem-se soluções e produtos
impermeabilizantes específicos, na vedação e na parte estrutural, tendo áreas onde são
fundamentais por conta de serem sujeitas à exposição na umidade, assim facilmente
ocorrendo as patologias.
A diversidade de tecnologias e materiais apresentados nos dias de hoje pelo mercado
com finalidade de atender a este objetivo, podendo-se dividir em três grupos como citado
anteriormente, sendo flexíveis, rígidas e semi-flexíveis (TOMAZ; SILVA, 2015).
A importância da impermeabilização fica evidente no momento em que se necessita de
um profissional qualificado para escolher um determinado grupo que dependerá de uma
análise cautelosa das características de instabilidade, pois cada local terá sua exposição a
cargas e às intempéries. E de acordo com Pontes (2018), deve-se analisar, previamente no
começo da obra, os quesitos de qualidade que se encontra na norma a respeito dos materiais,
devendo aos mesmos serem atestados no decorrer da construção.
A variedade dos produtos comerciais, tal como de metodologias a serem realizadas,
tem fundamentos detalhados de suas características e determinações específicas de cada parte
da obra, também tem fundamental importância considerar as especificações e orientações
disponibilizado pelos fabricantes dos elementos impermeabilizantes.
De acordo com o Quadro 1, pode-se identificar os principais materiais mais utilizados
para cada um dos três tipos de sistemas.
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Quadro 1 – Os principais materiais por sistemas

Fonte: Freire (2007).

A seguir na Foto 1, representa-se alguns exemplos dos tipos de sistemas de
impermeabilização, sendo aplicado epóxi cinza para representar o sistema semi-flexível, já
para o sistema rígido se tem a argamassa com hidrofungantes e a manta asfáltica sendo
sistema flexível.
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Foto 1 – Exemplo de cada tipo de sistema

Fonte: Autor (2018).

Em vista disso, o rótulo ou a legenda do material que aparece nas embalagens têm de
detalhar ao extremo alguns conceitos específicos, por exemplo a denominação técnica,
caracterização do consumo e entre outros (HUSSEIN, 2013).

2.4 CASOS DE PATOLOGIAS

A maior parte das falhas referente ao sistema de impermeabilização acaba sendo
cometida por parte da mão-de-obra, assim se faz necessário realizar uma fiscalização e logo
aderindo a este raciocínio para manter sempre a qualidade da impermeabilização (HUSSEIN,
2013).
Conforme o IBI (2018) define, algumas das patologias mais frequentes na construção
civil acabam sendo a umidade ascendente e as infiltrações e vazamentos em lajes.

Umidade ascendente: Causada pela umidade proveniente do solo, que pelo
fenômeno da capilaridade, danifica os rodapés das paredes quando a estrutura
apresenta falta de impermeabilização na fundação ou utilização inadequada do
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sistema impermeabilizante de forma geral. Normalmente se manifesta por meio de
bolhas no revestimento e pela deterioração do reboco.
Infiltrações e vazamentos em lajes: Mais do que por motivos estéticos ou pelo
desconforto provocado por goteiras, esse tipo de patologia pode comprometer a
segurança da edificação. Isso porque a passagem de água através da peça de
concreto armado leva à carbonatação do concreto e à corrosão das armaduras,
provocando desplacamento do cobrimento da peça, perda da secção das armaduras e,
em casos mais extremos, colapso estrutural.

Diversos são os motivos que fazem com que ocorra infiltrações, geralmente os
problemas estão associados ao sistema de impermeabilização, que devido à falta de
fundamentos acabam não garantindo a estanqueidade do local aplicado (RODRIGO E
MENDES, 2017).
Já as patologias provocadas pela umidade têm um trabalhoso controle, em razão de
que precisam das posições exatas dos pontos onde estão acontecendo prováveis vazamentos
nas tubulações hidro sanitárias. Sendo melhor prevenir, para que durante a fase de projeto se
identifique e defina um bom dimensionamento das tubulações, usando sempre os materiais de
boa qualidade e no momento de instalação procurar uma mão de obra especializada.
As infiltrações tomam uma direção conforme os caminhos gerados pelas fissuras,
fazendo com que os materiais constituintes da estrutura deteriorem. Junto com a umidade, os
materiais da edificação podem provocar e abrir passagem para outros tipos de patologias na
obra. Desta maneira necessita-se precaver e aplicar práticas corretivas a fim de evitar o
desconforto para os indivíduos que transitarem ou conviverem no ambiente (PAZ et al.,
2016).
Righi (2009) diz que, para garantir a eficácia da impermeabilização deve-se ter um
controle da execução do sistema aplicado e o mesmo tem que ser feito pela empresa que
realizou a aplicação e juntamente do responsável da construção.

2.4.1 Manutenção e os métodos de correção
O processo de manutenção tem uma grande importância para que se possa aprimorar
sua eficácia com a finalidade de evitar o surgimento de patologias. É preciso que o usuário
final tem a consciência da utilidade e manutenção dos mesmos afim de impedir os danos à
impermeabilização (SANTOS, 2016).
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Conforme os dados do Instituto Brasileiro de Impermeabilização (2009), o proprietário
recebe o manual técnico de utilização e manutenção dos locais impermeabilizados e as
informações devidas, incluindo também as orientações precisas para um melhor
aproveitamento e preservação da impermeabilização, contendo a descrição das características
de cada tipo de impermeabilização, inclusive documentação técnica, possuindo a forma e os
cuidados de utilização e quanto as orientações e programas de manutenção preventivos,
incluindo testes e ensaios, dispondo uma relação de fornecedores, assegurando também a
garantia.
No entanto, para manter a qualidade do sistema de impermeabilização, os usuários
responsabilizam-se em tomar alguns cuidados relacionados à manutenção, tendo que executar
inspeções periódicas, evitando também perfurações sem um posterior reparo, devendo
executar limpeza interna nos reservatórios e outros requisitos que garantem a qualidade dos
sistemas de impermeabilização aplicados na edificação (RIGHI, 2009).
Para a correção de infiltrações, trincas, umidades e eflorescências, é necessário realizar
a contratação de profissionais competentes que cumpram com as devidas correções, já que os
mesmos devem ter conhecimento de toda a obra, para mencionar o que resultou as patologias
e assim reconhecer o melhor método de correção. Adquirindo então o conhecimento das
patologias que surgem nas construções, como por exemplo as recuperações das armaduras nas
estruturas de concreto, das trincas e fissuras e também a recuperações de umidade na
alvenaria, sendo alguns dos métodos utilizados nas edificações (RODRIGUES; MENDES,
2017).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 PROJETOS E SUAS SEQUÊNCIAS

Através do conteúdo relacionado à impermeabilização, surge a questão deste sistema
não ser obrigatório na construção civil. Atualmente com o grau da sua importância cada vez
mais em evidência, o setor de engenharia da Caixa Econômica Federal, faz constantemente
suas atualizações das cartilhas da qualidade do empreendimento, pois no meio das
características construtivas que se apresenta para obter um crédito imobiliário, identifica-se a
impermeabilização como um quesito para se cumprir.
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Com essas atitudes, os demais bancos terão que aderir aos seus processos de
financiamentos à impermeabilização como um item obrigatório.
Desta maneira, conforme a norma ABNT 9575 (2010), estabelece os devidos
componentes da seleção e projeto de impermeabilização, tendo este projeto com a finalidade
de visar a orientação com relação a produção do sistema aplicado mediante de um conjunto de
conhecimentos de todos os recursos de impermeabilização aplicados na construção civil.
No decorrer de uma construção como já dito e sobre sua importância, verifica-se suas
falhas pela falta de aplicação que são difíceis de serem refeitas, tornando essencial a
realização do projeto de impermeabilização, podendo ser mais de um tipo em um único
empreendimento e no geral apontando o tipo de produto a ser empregado, o lugar a ser
aplicado, etc. E para atingir o resultado esperado da impermeabilização, o projetista tem que
estar ciente que com isso pode modificar a forma de execução de muitos processos da
construção (RODRIGUES; MENDES, 2017).
Quando se planeja em realizar uma construção, deve-se apresentar vários tipos de
projetos específicos para cada procedimento da obra, como projetos arquitetônicos, de
instalações hidráulicas, dentre outros e dessa maneira a impermeabilização também necessita
de projeto, que detalha e especifica os produtos e suas devidas aplicações técnicas para cada
tipo de local de obras. Em contrapartida não se deve determinar prescrições para um projeto,
pois para cada tipo se tem um profissional qualificado para produzir seu projeto de execução.
Conforme os dados apresentados no manual técnico de impermeabilização de
estruturas da Vedacit (2010), a produção de um projeto de impermeabilização tem de
considerar o tipo e a finalidade da estrutura a ser impermeabilizada, as deformações previstas
e o posicionamento das juntas. Consequentemente as condições externas às estruturas que são
devidas as solicitações impostas pela água, pelas impermeabilizações, os detalhes
construtivos, além dos projetos interferentes com a impermeabilização e a análise de custos x
durabilidade.
Para que essas informações sejam realizadas, o especialista deve participar logo no
instante em que está projetando a arquitetura da construção, pois sua participação no projeto
juntamente com o arquiteto, será de suma importância em relação à impermeabilização e
posteriormente alcançarem o melhor método para aplicação do sistema correto.
No processo de elaboração identificam as três etapas que constituem o projeto de
impermeabilização: estudo preliminar, projeto básico e o projeto executivo.
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3.1.1 Estudo preliminar

A etapa do estudo preliminar é desenvolvida por meio de conhecimentos legais,
técnicos e de custos, que com os dados críticos se tem o objetivo de definir no relatório as
características das áreas que necessitam da aplicação do sistema de impermeabilização dentro
das condições de desempenho quanto à durabilidade e à estanqueidade.
De acordo com as referências da ABNT 9575 (2010), este estudo deve apresentar
relatório com dados da qualificação das áreas identificadas e a aplicação do sistema, bem
como, os conceitos do projetista e junto com o incorporador contratante para realizar uma
planilha considerando os tipos de impermeabilização apropriados ao empreendimento.

3.1.2 Projeto básico

A realização do projeto básico é relevante pelo seu desempenho nas obras de
construção civil, podendo ser de uso público, privado e coletivo. Sendo assim multifamiliares,
comerciais e mistas, industriais, barragens e bem como para túneis. Porém de acordo com a
ABNT 13532 (1995) o projeto dever ser feito por um profissional especializado ou então por
uma empresa responsável pelo projeto arquitetônico, contendo as informações essenciais para
que o sistema de impermeabilização seja feito de forma correta, assim cumprindo seu cargo
de preservar a obra da umidade.
Isso é muito significativo, visto que os projetos complementares a serem feitos a partir
do projeto arquitetônico já ligado com as informações do projeto de impermeabilização, os
responsáveis poderão avaliar as prováveis interferências. Nesta etapa de acordo com
Rodrigues e Mendes (2017), são determinadas as áreas que serão impermeabilizadas, o
equacionamento das interferências presentes entre os componentes e os elementos
construtivos, assim definindo os sistemas de impermeabilização, por meio de um conjunto de
informações gráficas, pelo levantamento quantitativo demonstrado em planilha, junto com o
estudo de desempenho e a estimativa dos custos com o intuito de determinar as soluções
adequadas para cada local de diferentes construções.
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3.1.3 Projeto executivo

Nos dias de hoje os responsáveis pelas obras vem criando cada vez mais uma
consciência sobre se apresentar o projeto executivo, de acordo com as atualizações feitas pela
Caixa Econômica Federal, prontamente esse processo será obrigatório para se iniciar uma
construção.
O projeto executivo corresponde ao conjunto de informações fundamentado no projeto
básico de impermeabilização, resumindo-se em especificações detalhadas dos processos de
impermeabilização que serão necessários à sua aplicação. Além disto, o projeto mencionado
deve ser realizado com base nas considerações da presença dos projetos arquitetônicos, hidrosanitário, estrutural, gás, elétrico e o projeto de aguas pluviais, a fim de que não causar
problemas com os detalhamentos, sobrecargas e inclusive com a aparência do edifício.
Tudo começa realmente com a reunião dos projetos citados, dando início ao projeto
executivo, tal como os serviços consequentes deste projeto, que devem ser elaborados por
profissionais qualificados para efetuar este serviço e estarem habilitados no CREA. No
momento da execução o responsável deve cumprir integralmente com o que o projeto
disponibiliza e diante das peças gráficas e descritas no projeto o profissional responsável deve
mencionar os seus dados junto ao CREA e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
equivalente.
No momento em que tiver todas as informações dos estudos realizados pelos
especialistas, deve-se iniciar acompanhado do projeto básico, com a identificação dos locais
que serão aplicados a impermeabilização, contendo as informações de cotas, pontos de
revestimentos, níveis, os sistemas corretos para cada área, dentre outros detalhes.
Dispondo destes dados, cria-se o projeto executivo com o detalhamento de
informações gráficas e descritivas de cada etapa da impermeabilização definida no projeto
básico e também detalha de modo geral e especifica os sistemas adotados na construção,
conforme segue abaixo o detalhamento de um modelo de laje na Figura 3.
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Figura 3 - Detalhe da laje impermeabilizada e direção dos caimentos

Fonte: Figueredo, Rinaldi e Abi-Ackel (2017).

O projeto é elaborado com as especificações das camadas dos materiais que serão
utilizados, fazendo com que os métodos de execução sejam corretamente seguidos e
proporcionando à segurança do trabalho, conforme a Figura 4, que representa de forma
gráfica o detalhamento para execução da impermeabilização na região da platibanda.
Figura 4 - Impermeabilização na região da platibanda

Fonte: Figueredo, Rinaldi e Abi-Ackel (2017).
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De acordo com a ABNT 9575 (2010), o projeto executivo é composto também por
planilhas de quantitativos de materiais e serviços, descrição de ensaios de campo e
tecnológicos, que devem ser realizadas antes do início das fundações na obra.
Os materiais e os serviços conceituados não devem ser apresentados apenas pelas
marcas dos produtos, mas identificando o tipo de norma de referência de cada um e os testes e
ensaios também devem ser atribuídos no projeto, junto com os laboratórios específicos para
realizar as atividades necessárias, para que o projeto esteja completamente detalhado
conforme a Figura 5.

Figura 5 - Representação gráfica em corte do projeto de impermeabilização

Fonte: Figueredo, Rinaldi e Abi-Ackel (2017).

Um projeto bem elaborado e detalhado, com um exigente controle de execução, tendo
a percepção daqueles que executarão a construção com acompanhamento técnico e
orientações sobre os procedimentos de execução, de modo a garantir que seja realizada de
maneira certa e que tenha um ótimo funcionamento das impermeabilizações, reduzindo os
fatos de patologias.
A importância deste projeto está ligada diretamente pela questão do detalhamento dos
processos de impermeabilização, fazendo com que os responsáveis técnicos compreendam
facilmente para realizar a leitura do projeto e assim executar de modo como planejado.
Além de atingir à excelência nos serviços oferecidos, tem em destaque um dos
benefícios trazidos pela implantação da impermeabilização, conforme as exigências do
Programa (PBQP-H), existe uma classificação de diferentes níveis no qual a empresa é
enquadrada, tendo um diferencial positivo, pois deixa evidente seu processo de qualidade aos
clientes, além de conseguir melhores condições de financiamentos externos.
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4 CONCLUSÃO

Para evitar a ocorrência de patologias devido as ações da água nas edificações, tornase necessário recorrer através de medidas preventivas, ou seja, precisa-se de um projeto de
impermeabilização especifico para cada local, apresentando os devidos materiais e os
métodos de aplicação.
Um dos componentes de estudo do sistema de impermeabilização é o projeto
executivo, que tem como finalidade guiar o responsável da execução para realizar cada
procedimento com os devidos detalhes e especificações, fazendo assim que a
impermeabilização seja bem executada, impedindo que os problemas que possam vir a surgir.
Foi confirmado a importância do projeto executivo, que apesar de não ser obrigatório,
é um projeto viável e muitas vezes necessário no planejamento de uma obra. Assim como o
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) que determina suas
especificações referente a qualidade de como executar vários processos de uma obra, tendo
presente a impermeabilização, que na atualidade as empresas vêm fazendo o seu diferencial e
aderindo os conceitos de organização, que cada vez mais a impermeabilização seja
considerada um quesito de grande importância, por exemplo para se conseguir um
financiamento da obra nos bancos.
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