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RESUMO
Este trabalho aborda situações específicas ocorridas no Rio de Janeiro, as quais apontam que o sucesso
na impermeabilização em edificações está associado à elaboração do projeto de impermeabilização.
Reafirmando que o projeto de impermeabilização deve ser norteado pela norma ABNT NBR 9575 –
Impermeabilização – seleção e projeto (2010) e suas descrições, como projeto básico de
impermeabilização, seguido do projeto executivo de impermeabilização, este contendo concepção do
projeto, áreas a impermeabilizar, descrições dos sistemas de impermeabilização, descrições das
preparações, descrição de materiais, descrição das proteções, plantas das áreas a impermeabilizar,
detalhes referentes às plantas, detalhes típicos, procedimentos para fiscalizações, registros de etapas
dos serviços, registro dos ensaios hidráulicos entre outros. Entretanto, para que o projeto surta efeito, o
mesmo deve ser implementado por empresas especializadas em engenharia de impermeabilizações e
segundo a norma ABNT NBR 9574 – Execução de impermeabilização (2008), além da fiscalização
dos serviços por especialista na matéria. Assim sendo, o artigo aborda estudos de casos de sucesso em
serviços de impermeabilização realizados em edificações no Rio de Janeiro, entre os quais
impermeabilização completa do edifício Faculdades CCAA, impermeabilização de coberturas do
Edifício Rio Paraná, impermeabilização de coberturas do Edifício Toulouse Lautrec e
impermeabilização das coberturas do Maracanãzinho.
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1 INTRODUÇÃO
A engenharia de impermeabilização é uma das especialidades da engenharia civil envolvidas nas
construções, particularmente nos edifícios. Entretanto, há casos em que investidores e/ou construtores
e/ou incorporadores em edifícios novos, assim como os gestores e/ou administradores de edificações
existentes, não dão a devida importância à especialidade. Ou seja, os mesmos são resistentes à
contratação especializada do projeto de impermeabilização, assim como da execução especializada dos
serviços de impermeabilização e, ainda, da fiscalização especializada dos ditos serviços. Tais situações
representam retrocesso para a sociedade, porque em curto prazo as infiltrações estarão presentes,
sendo implacáveis indutoras das perdas de desempenho das edificações, resultando em progressivas e
inevitáveis desvalorizações dos bens imóveis. Além do que, este posicionamento desprestigia o setor
produtivo da engenharia de impermeabilizações, incluindo seus técnicos e engenheiros especialistas,
equipes de representantes técnico-comerciais especializados, lojas e comércios específicos de produtos
para impermeabilização e de recuperação de estruturas, além de fábricas bem estruturadas de produtos
impermeabilizantes, de recuperação estrutural e produtos afins de alta qualidade. Por outro lado,
felizmente, há outros casos em que a especialidade engenharia de impermeabilização é compreendida
como setor produtivo essencial e necessário para as construções novas e ao patrimônio edificado. E,
nestes casos, a opção acertada na realização dos procedimentos que envolvem a engenharia de
impermeabilização conduz ao sucesso no empreendimento. Êxito este traduzido pelo impedimento das
penetrações das águas, com efeitos benéficos no desempenho e durabilidade das edificações. Destarte,
este artigo apresenta de forma expedita casos de edificações que experimentaram este sucesso. Em
todos eles, os proprietários estavam convictos da importância da engenharia de impermeabilizações
para a garantia de preservação de seus patrimônios edificados.

2 IMPERMEABILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO FACULDADES CCAA
O edifício sede das faculdades CCAA está localizado à Avenida Marechal Rondon nº 1460, bairro do
Riachuelo, Rio de Janeiro, RJ. Trata-se de edificação que objetiva abrigar instituição de ensino,
incluso seu acervo, equipamentos, bens diversos etc. O edifício foi construído em concreto armado,
sendo constituído por dois subsolos, 1º pavimento (térreo), 2º pavimento, 3º pavimento (pavimento de
uso comum), três pavimentos tipo I, três pavimentos tipo II, laje de cobertura, laje de apoio para
tanques de água gelada situada 1,30 m acima da laje de cobertura, além de níveis de lajes de tampa.
Entre 2003 e 2004 a equipe técnica, incorporadores e financiadores da edificação perceberam a
importância de garantir a sua estanqueidade. Como resultado, providenciaram a contratação do projeto
de impermeabilização completo, para todas as áreas molháveis da edificação, sendo o mesmo
desenvolvido pelo autor deste trabalho. O projeto completo, incluindo parte textual, desenhos
contendo plantas e detalhes diversos e anexos foi elaborado em conformidade com a ABNT NBR
9575 (2010). A área total impermeabilizada foi de 2.972,09 m2, sendo os serviços executados de
acordo com a ABNT NBR 9574 (2008) por empresa especializada em engenharia de
impermeabilização, sob a fiscalização do projetista.

2.1 Concepção do projeto de impermeabilização do edifício Faculdades CCAA
A concepção para o projeto de impermeabilização do edifício Faculdades CCAA (JORDY, 2004,
26p.) levou em conta o conhecimento referente à tecnologia de impermeabilização, seus materiais e
sistemas, o conhecimento de normalizações sobre o assunto, sobretudo, a ABNT NBR 9575 –
Impermeabilização – seleção e projeto (2010) e a ABNT NBR 9574 – Execução de impermeabilização
(2008), conhecimento da linha de produtos de fabricantes tradicionais de impermeabilização,
conhecimento da capacidade técnica de empresas aplicadoras efetivamente especializadas etc. Além
disso, o projeto foi baseado na experiência adquirida profissionalmente em aplicações práticas, em
fiscalizações de obras, em especificações técnicas, em projetos técnicos diversos e na experiência
teórica e didática sobre o assunto.

2.2 Definições dos sistemas de impermeabilização
A definição dos sistemas de impermeabilização para a referida edificação, de forma geral, levou em
consideração os seguintes aspectos: estanqueidade plena, durabilidade dos sistemas
impermeabilizantes, plena estabilidade, sobrecargas atuantes, conforto térmico, adequação à aplicação,
existência de interferências, facilidade de acesso, forma de ocupação e utilização das áreas, condições
e facilidade de manutenção e custo exequível. A Tabela 1 a seguir agrupa os locais da edificação
relacionados, respectivamente, com cada sistema de impermeabilização proposto no projeto de
impermeabilização (JORDY, 2004, 26p.), assim como suas áreas.

Tabela 1 - Locais, sistemas de impermeabilização e áreas.
LOCAIS

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

ÁREA (m2)

A1, A2, A3, A4

Membrana de poliuretano autoprotegida

110,50

A9, A10

Membrana de poliuretano com proteção

30,01

A6

Membrana de acrílico puro autoprotegida

159,83

A8

Cimento modificado com polímero + tela

82,43

A5a, A11, A12, A17a

Manta asfáltica modificada com polímeros, tipo III, 3mm

266,46

Manta asfáltica modificada com polímeros, tipo III, 4mm

2.194,18

Manta asfáltica tipo III, 4mm, resistente a raízes

128,68

A5b, A7, A13, A14, A15, A16,
A17b, A19, A20, A21, A22
A18, A23

ÁREA TOTAL

2.972,09

A Figura 1 mostra a planta de proteções mecânicas e chamada de detalhes, integrante do projeto de
impermeabilização do edifício Faculdades CCAA (JORDY, 2004, 26p.).

Figura 1 – Planta de proteções mecânicas e chamada de detalhes (edifício Faculdades CCAA).

A Foto 1 mostra a laje de cobertura impermeabilizada do edifício Faculdades CCAA, durante ensaio
hidráulico, em serviço de impermeabilização realizado em 2004.

Foto 1 – Laje de cobertura impermeabilizada no edifício Faculdades CCAA, durante ensaio hidráulico.

A Figura 2 mostra desenho de detalhes, integrante do projeto de impermeabilização do edifício
Faculdades CCAA (JORDY, 2004, 26p.).

Figura 2 – Desenho de detalhes da impermeabilização (edifício Faculdades CCAA).

A Foto 2 mostra uma área interna impermeabilizada no edifício Faculdades CCAA, durante ensaio
hidráulico, em serviço de impermeabilização realizado em 2004.

Foto 2 – Área interna impermeabilizada no edifício Faculdades CCAA, durante ensaio hidráulico.

2.3 Expectativas de vida útil estimada da impermeabilização projetada
As expectativas de vida útil estimada para cada sistema de impermeabilização projetado para o
edifício Faculdades CCAA constam da Tabela 2 a seguir. Os períodos de vida útil foram baseados em
estudos publicados (PIRONDI, 1988) e, em observações reais obtidas na prática pelo autor, projetista
de impermeabilização. Todavia, tais estimativas estão correlacionadas diretamente a procedimentos de
execução e de aplicação dos sistemas projetados e, também, da implementação de planos sistemáticos
de manutenção predial.
Tabela 2 - Expectativa de vida útil estimada dos sistemas de impermeabilização projetados.
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

VIDA ÚTIL (ANOS)

Membrana de poliuretano autoprotegida

7

Membrana de poliuretano com proteção sobreposta

7

Membrana de acrílico puro autoprotegida

5

Cimento modificado com polímero + tela

5

Manta asfáltica modificada com polímeros, tipo III, 3mm

15

Manta asfáltica modificada com polímeros, tipo III, 4mm

15

Manta asfáltica tipo III, 4mm, resistente a raízes

15

Dupla manta asfáltica modificada com polímeros tipo III, 3 mm + 4 mm

20

3 IMPERMEABILIZAÇÃO NO EDIFÍCIO RIO PARANÁ
O edifício Rio Paraná está localizado na Rua Visconde de Inhaúma nº 134, Centro, Rio de Janeiro, RJ.
Trata-se de edificação comercial construída na década de 40, com estrutura em concreto armado,
sendo constituído por mais de 500 salas comerciais, distribuídas em 21 pavimentos, além de lojas
comerciais localizadas no térreo junto ao passeio/calçada. O edifício possui um terraço circundante
correspondente à planta do 16º pavimento, numa transição de planta até o último pavimento (21º).
Originalmente, na laje de cobertura foi montado/apoiado telhado em fibrocimento estruturado sobre
madeiramento, além de calhas coletoras de águas pluviais posicionadas junto às muretas das
platibandas. Sob o telhado, foi disposta instalação hidráulica de distribuição referente a segmentos de
tubos do barrilete ramificado. Contudo, durante inspeção técnica realizada em 2004 foram observadas
diversas falhas de vedações no telhado, além de infiltrações importantes em ocorrência nas calhas,
platibandas, beirais e na própria laje da cobertura/laje de forro que apoia o telhado. Os condôminos das
diversas salas localizadas no 21º pavimento, as quais apresentavam infiltrações, cobravam
providências do condomínio. Em consequência, em 2004 os gestores do edifício, após inúmeras
reuniões para tratar do assunto, incluindo palestras do autor deste trabalho, deliberaram contratar com
este último a elaboração do projeto de impermeabilização para as coberturas mais superiores da
edificação (lajes de cobertura sobre salas do 21º pavimento e lajes de tampa referentes às coberturas de
reservatórios superiores, caixa de escada e casa de máquinas/controle de elevadores). Sendo o projeto,
então, desenvolvido totalmente em conformidade com a ABNT NBR 9575 (2010). A área total de
impermeabilização foi de 1.306 m2, sendo os serviços aplicados acordo com a ABNT NBR 9574
(2008) por empresa especializada em engenharia de impermeabilização, com a fiscalização do
projetista.

3.1 Interfaces/indicações
Foram constatadas interfaces de sistemas de instalações hidráulicas e de sistemas de
telecomunicações/telefonia com as áreas de impermeabilização. Assim, foram previstas reuniões para
coordenações/adequações/compatibilizações e entre tais sistemas e as impermeabilizações,
criteriosamente. Como resultado foram imperativas as seguintes indicações: todos os elementos
interferentes tiveram de ser sobrepostos às últimas camadas do sistema de impermeabilização, ou seja,
posicionados sobre a proteção mecânica definitiva, sobre o plaqueamento; a empresa executora, assim
como o projetista de impermeabilização acompanhariam as equipes de sistemas interferentes, “in
loco”, para atuar/orientar nas intervenções de adequações necessárias.

3.2 Concepção do projeto de impermeabilização do edifício Rio Paraná
Com relação à concepção para o projeto de impermeabilização do edifício Rio Paraná (JORDY, 2004,
19p.), nas lajes de cotas mais superiores (tampa de reservatórios, caixa de escada, casa de máquinas/
controle dos elevadores) foi utilizado sistema de mantas asfálticas estruturadas em dupla camada com
proteções mecânicas sobrepostas, em argamassa formando plaqueamento. Todavia, neste nível, foram
construídas muretas perimetrais de proteção para confinamento de bacias de drenagem de águas
pluviais e para atendimento à segurança nas edificações segundo a norma MTE NR-8 (2011). Nas
lajes em balanço deste nível, ou seja, nos beirais perimetrais foram recuperadas as estruturas, seguido
de regularização com argamassa e impermeabilização formada por mantas asfálticas estruturadas,
autoprotegidas com filme de alumínio incorporado.
Sobre as lajes de teto do 21º pavimento foi substituído o sistema de telhado e calhas originalmente
existentes, por sistema de impermeabilização constituído por regularização com argamassa,
impermeabilização com mantas asfálticas estruturadas em dupla camada, isolamento térmico com
espuma de cimento (“concreto celular”) em posicionamento sobre as mantas impermeabilizantes,
camada antipunção em argamassa e, por fim, a proteção mecânica em argamassa com juntas
(plaqueamento) preenchidas com selante. Também, neste nível, nas lajes em balanço, ou seja, beirais
perimetrais adotou-se o mesmo procedimento relatado no parágrafo anterior, referente às lajes de cotas
mais superiores.

A tabela 3 a seguir mostra as áreas da cobertura, os sistemas de impermeabilização utilizados no
edifício Rio Paraná, com justificativas.
Tabela 3 - Local, sistema impermeabilizante e justificativa.
LOCAL

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Lajes de cotas mais superiores

Remoções, cortes, recuperação da estrutura,

(tampa de reservatórios, caixa

preparações, regularizações, manta asfáltica



Estanqueidade

de escada, casas de máquinas e

em dupla camada, camada separadora,



Durabilidade

controle elevadores)

proteção primária e proteção mecânica



Estabilidade



Sobrecarga

Lajes de teto do 21º pavimento

Remoções, cortes, recuperação da estrutura,



Conforto

Atendimento à:

preparações, regularizações, recuperação de

térmico

revestimentos, manta asfáltica pré-fabricada



Aplicação

em dupla camada, camada separadora,



Interferências

proteção térmica, camada contra



Acesso

puncionamento e proteção mecânica



Utilização

Lajes de beirais (níveis tampa e

Remoções, cortes, recuperação da estrutura,



Manutenção

teto 21º pavimento)

recuperação de alvenarias e de



Custo

revestimentos, regularizações, manta

exequível

asfáltica autoprotegida

A Foto 3 mostra parcialmente a cobertura do edifício Rio Paraná, em telhado de cimento-amianto
antes dos serviços de impermeabilização, em 2004.

Foto 3 – Telhado em fibrocimento na cobertura do edifício Rio Paraná antes da impermeabilização.

A Figura 3 mostra a planta de proteções mecânicas e chamada de detalhes, integrante do projeto de
impermeabilização do edifício Rio Paraná (JORDY, 2004, 19p.).

Figura 3 – Planta de proteções mecânicas e chamada de detalhes (edifício Rio Paraná).

A Foto 4 mostra a aplicação da impermeabilização na cobertura do edifício Rio Paraná, em 2004. Na
laje visualizada, o projeto de impermeabilização (JORDY, 2004, 19p.) preconizou manta asfáltica em
dupla camada.

Foto 4 – Aplicação da impermeabilização em laje de cobertura do edifício Rio Paraná.

A Figura 4 mostra desenho de detalhe integrante do projeto de impermeabilização do edifício Rio
Paraná (JORDY, 2004, 19p.).

Figura 4 – Detalhe da impermeabilização em coletor, muretas, lajes e beirais (edifício Rio Paraná).

A Foto 5 mostra a impermeabilização aplicada na cobertura do edifício Rio Paraná, em 2004. Nota-se
a interferência das instalações hidráulicas nas impermeabilizações.

Foto 5 – Impermeabilização e interferências por tubulações na cobertura do edifício Rio Paraná.

4 IMPERMEABILIZAÇÃO NO EDIFÍCIO TOULOSE LAUTREC
O edifício Toulouse Lautrec está localizado na Rua Carlos Góis nº 64, Leblon, Rio de Janeiro, RJ.
A edificação residencial foi construída na década de 70, em estrutura de concreto armado, com
apartamentos distribuídos em 9 pavimentos tipo, além de pavimento térreo e cobertura. Na concepção
original a laje de cobertura (de forro) apoiava telhado em fibrocimento estruturado com madeiramento,
calhas coletoras circundantes para coleta e drenagem de águas pluviais, além de lajes de tampa
referentes aos reservatórios superiores, casa de máquinas e acessos. Entretanto, após parecer técnico
realizado em 2003 foram verificadas falhas de vedação no telhado e consequentes infiltrações em
percolações através da laje de cobertura (de forro) com incidência nos apartamentos do 9º pavimento.
Igualmente, em 2004 os gestores do condomínio decidiram contratar o autor deste trabalho com
objetivo de elaborar o projeto de impermeabilização para o sistema de cobertura da edificação. E, uma
vez mais, o projeto foi desenvolvido em conformidade com a ABNT NBR 9575 (2010), sendo os
serviços aplicados de acordo com a ABNT NBR 9574 (2008) por empresa especializada em
engenharia de impermeabilização, sob a fiscalização deste projetista. A área total impermeabilizada foi
de 800 m2.

4.1 Concepção do projeto de impermeabilização do edifício Toulouse Lautrec
A concepção do projeto das impermeabilizações no Edifício Toulouse Lautrec (JORDY, 2003, 20 p.)
compreendeu a substituição do telhado e calhas então existentes sobre as lajes dos apartamentos do 9º
pavimento, por sistema de impermeabilização constituído por regularização com argamassa (com
caimentos aos coletores de águas pluviais), impermeabilização propriamente dita formada por manta
asfáltica estruturada, isolamento térmico sobreposto à impermeabilização composto por espuma de
cimento (“concreto celular”) e proteção mecânica em argamassa estruturada (plaqueamento) e juntas
preenchidas com selante. Na laje sobre área comum, de acesso de serviço, o mesmo procedimento
anterior, todavia, sem isolamento térmico. Já nas lajes de cotas mais superiores (lajes de tampa de
reservatórios, caixa de escada, casas de polia, cômodo de acumuladores, cômodo de exaustores e dutos
de exaustão) e calhas longitudinais laterais localizadas abaixo dos peitoris de janelas dos apartamentos
do 9º pavimento a impermeabilização foi formada por membranas de elastômeros de poliuretano
autoprotegidas, sem necessidade de proteção sobreposta.
A Foto 6 mostra o telhado em fibrocimento apoiado sobre a laje de cobertura (de forro) do edifício
Toulouse Lautrec antes da substituição por sistema de impermeabilização, em 2003.

Foto 6 – Telhado na cobertura do edifício Toulouse Lautrec antes da substituição por impermeabilização.

A Figura 5 mostra planta de bacias, caimentos e coletores de drenagem, integrante do projeto de
impermeabilização do edifício Toulouse Lautrec (JORDY, 2003, 20p.).

Figura 5 – Planta de bacias, caimentos e coletores de drenagem (edifício Toulouse Lautrec).

A Foto 7 mostra a impermeabilização durante ensaio hidráulico (edifício Toulouse Lautrec) em 2004.
Verifica-se que o projeto de impermeabilização (JORDY, 2003, 20p.) preconizou detalhe com
“subida” da manta asfáltica impermeabilizante em contorno à viga invertida assim com o ao topo de
muretas/platibandas.

Foto 7 – Impermeabilização na cobertura do edifício Toulouse Lautrec durante ensaio hidráulico.

5 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO MARACANÃZINHO
O projeto executivo de impermeabilização (JORDY, 2007, 60p.) da cobertura do ginásio Gilberto
Cardoso, Maracanãzinho, situado na Rua Eurico Rabelo s/n.º, Portão 18, Maracanã, foi elaborado em
2007 por solicitação do consórcio das construtoras CNO/OAS/AG, que ora elaborava a recuperação do
complexo edificado do Maracanã, visando os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro naquele ano.
O dito projeto executivo de impermeabilização (JORDY, 2007, 60p.) foi registrado no CREA – RJ,
sob a Anotação de Responsabilidade Técnica ART IN00077289, figurando como responsável técnico
o projetista e autor deste trabalho.

5.1 Características da cobertura do Maracanãzinho
A cobertura do Maracanãzinho é uma estrutura em concreto armado, sendo constituída por elemento
central de forma abobadada, ligado no perímetro circular a outro elemento (este, entretanto, plano) em
formato de coroa circular. A cobertura abobadada sendo estruturada por sistema de vigas formando
arcos, os quais apoiam conjunto de vigas circulares concêntricas (sendo duas de bordo e cinco
intermediárias). Estas, por sua vez, apoiam lajes pré-moldadas, entre a 1ª e 5ª vigas circulares.
Ademais, entre a 5ª viga circular e a viga de bordo inferior, existem lajes nervuradas, dispostas em
direção única, apoiadas nos vigamentos arqueados. Em adicional, existem calhas concêntricas
formadas nos alinhamentos do sistema de vigamentos arqueados. A cobertura plana de formato em
coroa circular compreende vigamento invertido, em segmentos retos, os quais apoiam lajes maciças.
Existem trechos de calhas coletoras de águas pluviais, posicionadas no encontro da cobertura em laje
abobadada com as lajes planas (em coroa circular) (JORDY, 2009, 6p.).
A Foto 8 mostra a cobertura do Maracanãzinho, em 2005, apresentando estado precário e falhas
importantes na impermeabilização.

Foto 8 – Cobertura do Maracanãzinho, em 2005, com falhas importantes na impermeabilização.

5.2 Concepção do projeto de impermeabilização do Maracanãzinho
Considerando as situações observadas nas vistorias realizadas em 2005 foram definidas diretrizes para
o projeto executivo de impermeabilização (JORDY, 2007, 60p.), como descrições expeditas elencadas
nos parágrafos a seguir.
Todas as camadas das impermeabilizações e argamassas sobrepostas às coberturas deveriam ser
removidas, para afloramento das estruturas propriamente ditas, “no osso”. As estruturas de concreto
referentes às vigas invertidas, da estrutura da coroa circular plana, deveriam sofrer intervenções de
reabilitação/recuperação, por regularização/colmatação/estucamento com argamassa aditivada. As
superfícies abobadadas, incluindo calhas, igualmente, seriam alvo de intervenções de
reabilitação/recuperação, por regularização/colmatação/estucamento com argamassa aditivada. Nas
superfícies abobadadas, em alinhamentos circulares correspondentes a vigas de apoio (em diversas
cotas), seriam necessárias aberturas de juntas superficiais/rasas na capa do concreto, para indução de
alinhamentos de fissuras já existentes, resultantes das deflexões ocorridas devido ao sistema estrutural
original, além de permissão a deformações térmicas. As juntas criadas assim como as fissuras e trincas
aleatórias existentes nas superfícies das estruturas deveriam ser tratadas com selantes elásticos visando
suportar as deformações sofridas pela estrutura, sem ruptura do sistema de impermeabilização. As
superfícies após regularizações com argamassa polimérica sobre o concreto deveriam receber
aplicação de imprimação por meio de selador líquido de base polimérica para maior estabilização e
ancoragem da camada de regularização, antes da aplicação da impermeabilização propriamente dita.
Seria urgente a necessidade de aplicação, sobre as coberturas previamente regularizadas/imprimadas,
de sistema de impermeabilização o qual incorporasse autoproteção refletiva, capaz de minorar os
efeitos da insolação, ou seja, diminuir deslocamentos ou deflexões devido às deformações térmicas.
O sistema de impermeabilização deveria ter, ao mesmo tempo, as seguintes características: conferir
baixa sobrecarga à estrutura, ser resistente às intempéries, propiciar fácil aplicação em áreas com
interferências, permitir facilidade na manutenção ou reaplicação, possuir vida útil estimada entre 5 e
10 anos, atender com desempenho no período de vida útil, permitir trânsito em acessos eventuais ou
no caso de manutenção, entre outras características. Assim, o projeto contemplou o sistema
impermeabilizante a base de membrana de poliuretano autoprotegida/termorrefletivo. A Foto 9 mostra
regularizações das superfícies da cobertura, incluindo tratamentos de juntas e fissuras, em 2007,
antes da aplicação da impermeabilização propriamente dita.

Foto 9 – Regularizações no substrato da cobertura antes da aplicação da impermeabilização.

Entretanto, outros procedimentos foram indicados no projeto executivo de impermeabilização
(JORDY, 2007, 60p.), como: a criação de juntas de deformação nas interfaces de lajes planas e vigas
invertidas; a não inclusão de estruturante na membrana impermeabilizante ao topo das vigas
invertidas; a criação de faixas não aderidas na membrana impermeabilizante para permissão de
deformação junto aos limites das calhas abobadadas; o tratamento com faixas não aderidas sobre as
juntas para a permissão de deformações inerentes da estrutura da cobertura; a inclusão de tubos
extravasores junto às entradas/“bocas” dos tubos de queda de águas pluviais nas calhas coletoras
principais; a estruturação no tratamento das calhas concêntricas abobadadas. A Foto 10 mostra a
aplicação da impermeabilização à base de membrana de poliuretano autoprotegida sobre as
superfícies previamente regularizadas, em 2007.

Foto 10 – Aplicação da membrana impermeabilizante na cobertura do Maracanãzinho.

Na Foto 11, etapa final da aplicação da impermeabilização na cobertura do Maracanãzinho, em 2007.

Foto 11 – Etapa final da aplicação da impermebilzação no Maracanãzinho.

6 CONCLUSÕES
Este trabalho mostrou que no Rio de Janeiro, em função da decisão acertada de gestores de edifícios
conscientes da importância da engenharia de impermeabilização, foi possível desenvolver
procedimentos baseados em critérios técnicos como os descritos nas ABNT NBR 9575 (2010) e
ABNT NBR 9574 (2008) e outras normas afins. E, que, tais procedimentos resultaram em sucesso na
preservação e durabilidade das edificações.
Ao mesmo tempo, o trabalho comprovou que o segmento da engenharia de impermeabilização, entre
os quais, projetista, aplicadores, fornecedores e fabricantes de produtos impermeabilizantes,
mostraram que estão preparados para atender/suprir com excelência ao mercado consumidor das
construções novas, assim como das edificações existentes e, igualmente, de outras edificações como
aquelas pertencentes ao patrimônio público e histórico, como o Maracanãzinho.
Outra constatação do trabalho foi que urge a necessidade de se conscientizar as administrações
públicas (municipais, estaduais e federais), além das construtoras, incorporadoras, financiadoras e
administradoras de imóveis etc. com vistas a fazer valer a implementação/realização/elaboração dos
projetos de impermeabilização segundo a ABNT NBR 9575 (2010), a execução dos serviços de
impermeabilização de acordo com a ABNT NBR 9574 (2008), assim como outros procedimentos
típicos da engenharia de impermeabilização, tanto para as construções/edificações novas quanto para a
conservação/reabilitação/recuperação dos edifícios existentes.
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