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RESUMO
O projeto de impermeabilização é hoje uma ferramenta indispensável na construção civil. Este
permite alcançar níveis de qualidade desejáveis fazendo um melhor planejamento de obra e
gerando a precificação dos materiais e mão de obra. Além disso, possibilita a criação de meios
para fiscalização e para futuras intervenções (manutenção, reparação ou alterações) e garante
a certificação de qualidade dos serviços. É uma fase que possibilita a busca das melhores
soluços que o mercado de impermeabilização disponibiliza.
O projeto é a principal ferramenta de comunicação entre quem concebe uma atividade, quem
planeja e executa. Para isto ele deve ser acessível, claro e objetivo a todos que vão adotá-lo e
aqueles que lhe fazem interface.
A impermeabilização é a ciência básica da durabilidade das edificações e pelas propriedades
físicas e químicas da água tem que ser tratada com todo rigor.
Nosso objetivo é indicar maneiras que permitam que o projeto atinja os objetivos a que se
propõe.
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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1. INTRODUÇÃO
Segundo a norma NBr 9575 (Impermeabilização – Seleção e Projetos) o projeto de
impermeabilização deve atender as condições mínimas de proteção da construção contra a
passagem de fluidos, bem como a salubridade, segurança e conforto do usuário, de forma a
ser garantida a estanqueidade das partes construtivas que a requeiram. Este, hoje em dia, é
parte fundamental para a boa execução de uma obra. Apesar de muitas vezes não ser tratado
com tal relevância, o projeto é um importante instrumento de apoio e proteção aos
fornecedores de materiais e aplicadores de impermeabilização por definir de maneira técnica e
imparcial o que deve ser executado em um local.
A importância dessa “lei” é o fato de que os contratantes e usuários de impermeabilização
nem sempre sabem o que precisam comprar, por não serem da área da engenharia, ou sendo
da área, não terem a formação especifica de impermeabilização por não existir a disciplina nas
grades curriculares dos cursos.
Há projetos que não traduzem as informações neles contidas para linguagem adequadas, seja
pela terminologia, representação gráfica e/ou pela organização e disposição das informações
nas pranchas.
O presente trabalho indica vertentes que poderão trazer ao projeto de impermeabilização mais
clareza, mais eficiência e mais aproximação da realidade de uma obra.

2. OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é avaliar a forma que os projetos chegam à obra e como podemos
melhorar a comunicação dos projetistas responsáveis pelo planejamento, orçamento, execução
e fiscalização com os controles de qualidade e conformidade da impermeabilização na
construção dessas edificações.
3. PÚBLICO ALVO
Todos os envolvidos no processo e desenvolvimento da impermeabilização.
4. APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O projeto se divide em três etapas: estudo preliminar, projeto básico e projeto executivo, que
se complementam para fornecer informações suficientes para uma boa obra.
4.1. Estudo preliminar
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Fase para análise de premissas da obra, com estudo da tipologia arquitetônica e identificação
das principais interfaces entre os projetos complementares (paisagismo, estrutura, arquitetura
e instalações gerais).

Deve-se analisar 5 questões (5Q’s), e conhecer os fundamentos da atividade de
impermeabilização, através de uma análise e estudo criterioso e científico de seus conceitos
básicos. Estas questões são:
•

Q1 – Quais os locais a impermeabiliza?

Áreas sujeitas à presença de água, conforme a definição da impermeabilização.
•

Q2 – Qual a época da aplicação?

A solução a adotar deve prever se é época de chuvas, de seca, calor, frio e o estágio do
restante da obra no momento e após aplicação.
•

Q3 – Qual a expectativa de vida desta impermeabilização?

Estudos feitos por Carl Cash, em obras diversas mos EUA, ao longo dos anos, resultaram
nesta tabela.

Tabela 01 – Percentual médio de sobrevivência

Tabela 02 – Percentil 95
O percentil 95 representa a expectativa de vida das aplicações mais comuns
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Tabela 03 – Categoria de vida útil a ser projetada para prédios
Novos materiais tendem a aumentar estes prazos, pois novas tecnologias permitem
vida útil mais longa devido a formulações químicas mais modernas. Porém ao especificar
novos produtos, é essencial recorrer a química e a física para se ter expectativas com no
mínimo de fundamentos.

Tabela 04 – vida útil indicada para serviços e produtos de construção (EC 199) para as
obras e para produtos
Numa análise combinada das tabelas acima, há como se prever a vida útil de um
sistema especificado.
•

Q4 - Quais os sistemas adequados?
Aqueles que tecnicamente atenderão as solicitações mecânicas químicas, e vida útil e
ambientais (análise das exigências das certificações do tipo LEED, PROCEL, AQUA,
dentre outros, quando se aplica). Pode-se chegar a conclusão que apenas um ou vários
materiais irão atender as solicitações.

•

Q5 - Qual o melhor custo dentre estes sistemas?
Neste item pode-se então escolher o preço de seja compatível com o planejamento da
obra, com sua capacidade financeira, e com, a cultura de mão de obra e uso do local a
se aplicar.

Estas questões e suas respostas orientarão o percurso, desde a identificação de uma
necessidade de impermeabilização até a seleção final do que deverá ser executado.
Trabalhando na sequencia Q1 a Q5 chegaremos a respostas a cada questão que
automaticamente conduza a uma solução confiável.
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4.1. Projeto básico
Respondida as questões citadas anteriormente e definida a linha de desenvolvimento do
projeto, parte-se a elaboração da etapa básica composta de um estudo mais apurado de todas
as interferências com as disciplinas envolvidas na obra.
Devem ser apresentadas nessa etapa:
•
•

•

Paginado em planta (marcação das áreas e seus limites onde serão aplicados cada
sistema) com base no anteprojeto de arquitetura.
Especificações dos materiais de impermeabilização com as definições dos processos
que compõe o sistema (preliminares, impermeabilização e complementares),
espessuras mínimas e índices de declividades a serem adotadas;
Planilha sintética de áreas e custos, apresentando os quantitativos gerais dos serviços
de impermeabilização.

Com esta fase completa, os envolvidos no processo e desenvolvimento da impermeabilização
podem analisar os sistemas indicados e avaliar os custos aplicados, permitindo ajustes e
revisões em especificação de acordo com o cronograma físico e financeiro ou com a
engenharia de valor do empreendimento.
A arquitetura e os demais projetistas podem trabalhar com as interferências dos projeto de
impermeabilização avaliando as espessuras mínimas e alturas necessárias para os arremates
dos sistemas.

4.2. Projeto executivo
O projeto executivo tem por objetivo abordar o conjunto dos elementos necessários e
suficientes à execução completa e de qualidade da obra, com base nas informações recebidas
nos projetos da obra. Os mais importantes são arquitetura, estrutura, hidráulica e paisagismo.
Devem ser apresentadas no projeto executivo:
•
•

Novo paginado em planta com base no projeto executivo de arquitetura,
indicando a posição e localização dos respectivos detalhes;
Desenho técnico de todos os detalhes genéricos e específicos da obra,
atendendo a realidade da obra. Os desenhos devem conter grafia clara e focada
no sistema de impermeabilização, sempre mantendo uma escala visualmente
proporcional, mantendo a escala da estrutura e realçando a impermeabilização
adotada. Para uma perfeita leitura, é recomendado ter no desenho as indicações
e denominações de cada camada e espessura.
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Figura 1 – Detalhe típico de impermeabilização, com identificação de camadas.
•

•

Planilha analítica de áreas e custos, apresentando os quantitativos das camadas
de impermeabilização, dos materiais complementares a boa execução do
sistema e mão de obra dos serviços;
Memorial descritivo, que deve apresentar metodologia para controle e
inspeção dos serviços, diretrizes para execução, operação e manutenção, além
de todos os procedimentos de execução, sendo:
o Processos preliminares: serviços que antecedem a criam condições para
aplicação da impermeabilização.
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Figura 2 – Detalhe processo preliminar, genérico.
Cada tipo de estrutura ou material ou uso, irá demandar uma preparação adequada.
o Processos de impermeabilização: aplicação dos sistemas
impermeabilizantes com o seu devido método executivo.
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Figura 3 – Detalhe processo de impermeabilização, genérico para um sistema com manta
(asfáltica ou outra)
o Processos complementares: aquelas que são necessárias após a aplicação
dos impermeabilizantes para preservar suas propriedades e garantir seu
desempenho ao longo de sua vida útil.
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Figura 4 – Detalhe processo de impermeabilização
O conceito é a soma dos sistemas de 3 componente (processos preliminares, processos de
impermeabilização e processos complementares) e cada um tem uma responsabilidade na
composição do todo, e portanto, deve ser executado criteriosamente, sem tolerar falhas.
Assim, cada processo não será sobrecarregado por falha do outro. Cada etapa tem que ser
executado em total conformidade com o projeto.
A combinação dos elementos dos processos preliminares, impermeabilização e processos
complementares é o recurso para permitir, conforme afirma Picchi, que as deficiências de um
elemento do sistema sejam compensadas pelas habilidades do outro.
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5. CONCLUSÃO
O valor dos serviços de impermeabilização é na ordem de 2 a 3% do custo total de um
empreendimento. Ao mesmo tempo, de 30 a 50% dos problemas de uma obra estão ligados a
estanqueidade da estrutura. A adoção de um projeto especifico de impermeabilização é um
fator importante na redução destes problemas, reduzida para ordem de 5% do índice
anteriormente apresentado.
Pesquisa feita de PROPIC (Programa de Iniciação Científica) na FUMEC em Belo Horizonte,
durante o ano de 2006, mostra que apenas um número de 7% das obras pesquisadas em um
universo de 2.500, apresentavam um projeto específico de impermeabilização, e vem apenas
confirmar a falta de embasamento da engenharia para a disciplina de impermeabilização.
A elaboração do projeto, no entanto, devido a limitada disponibilidade de dados imparciais,
ainda esbarra na falta de informação técnica necessária para se especificar, dimensionar e até
mesmo quantificar uma impermeabilização. Portanto, deve-se analisar os 5Q’s e conhecer os
fundamentos da atividade impermeabilização, através de uma análise e estudo criterioso e
científico de seus conceitos básico. Bonafont (1983) já propunha, que a função do projeto é
selecionar e combinar materiais para alcançar sua melhor performance em conjunto, calcular
até os limites possíveis a limitações características de cada material, e fazer as provisões
adequadas para lidar com as forças que irão solicitar e degradar o sistema impermeável, que é
a combinação dos elementos e processos a adotar.
Conclui-se que para uma solução segura de impermeabilização deve-se executar um projeto, e
este projeto abordar todos os aspectos da edificação e suas interfaces, pois na
compatibilização entre diferentes disciplinas é que se fará o perfeito selamento das áreas.
Recomendamos o processo, 5 Q’s, por ser a base de nossa experiência há vários anos.
6. RECOMENDAÇÕES:
Como consequência dos estudos e experiências no mercado, sugerimos que a norma NBR
9575 seja revisada e acrescente recomendações de vida útil em cada edificação, além de:
•
•
•

Determinar parâmetros de performance e não espessuras e quantidades;
Indicar a obrigação de constar no projeto a vida útil de cada material especificado,
naquelas condições;
Determinar no projeto as responsabilidades de cada elemento participante da obra,
desde o projetista até o construtor, e, no final, o usuário.
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