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RESUMO

As fundações são elementos estruturais de extrema importância para qualquer
proporção de obra, essas estruturas mantem contato direto com o solo, distribuindo
sobre ele todas as cargas provenientes da edificação. Para garantir uma durabilidade
das fundações, o projeto e a execução da impermeabilização são etapas responsáveis
em proporcionar uma maior vida útil as construções. Muitas vezes a atividade técnica
de impermeabilização das fundações é deixada de lado durante a execução da obra,
este fator ocorre muitas vezes para redução de custos momentâneos, sendo que no
futuro os custos serão muito maiores, ou até mesmo por falta de informação e
comprometimento do engenheiro responsável. Com a não execução ou execução sem
qualificação da atividade de impermeabilização tem-se como consequência danos as
edificações com o surgimento das patologias provenientes da umidade, sendo assim,
foi relatado as principais patologias que se manifestam nas edificações a partir do
contato com a umidade. Buscando a execução de uma estrutura com qualidade e
grande durabilidade, é importante salientar que a impermeabilização se trata de uma
etapa de extrema necessidade na construção civil, sendo que o projeto de
impermeabilização deve ser previsto pelo engenheiro, juntamente com os demais
projetos, como foco na compatibilização, promovendo uma adequada etapa executiva.

Palavras-chave: Fundações. Umidade. Projeto. Impermeabilização.
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ABSTRACT

Foundations are structural elements of paramount importance to any share of the work,
these structures keep direct contact with the ground, spreading over him all the loads
from the building. To ensure durability of foundations, design and execution of
waterproofing are responsible steps to provide a longer life buildings. Often the
technical activity of waterproofing the foundation is set aside during the execution of
the work, this factor is often to reduce momentary costs, and in the future the costs will
be much larger, or even lack of information and compromised responsible engineer.
With the non-execution or performance, without qualification of the waterproofing
activity have resulted damage the buildings with the emergence of diseases from
moisture, so it was reported the main pathologies that manifest in buildings from
contact with moisture.
Seeking the enforcement of a structure with quality and durability, it is important to note
that the waterproofing it is a dire need to step in construction, and the waterproofing
project should be provided by the engineer, along with other projects, focused in
compliance, promoting a suitable executive step.

Keywords: Foundations. Moisture. Project. Waterproofing.
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1 INTRODUÇÃO
Muitas vezes elementos estruturais de fundações não ficam aparentes,
impedindo o contato direto com a exposição dos efeitos solares e das precipitações,
mesmo assim por estarem em contato com o solo a impermeabilização da fundação
de concreto armado é fundamental para evitar a ascensão da umidade da água pelas
paredes, causando deslocamento de rebocos, camadas de pinturas e acabamento,
descolamento de revestimentos cerâmicos e impedir que a água ataque as armaduras
de aço. As fundações são partes estruturais da construção que ficam em contato direto
com o solo, portanto a umidade presente no solo passa a se tornar um agente
causador de danos a esses importantes elementos que tem a finalidade de suportar
as mais variadas cargas das edificações.
A água é um dos maiores causadores de patologias, de forma direta ou indireta,
quer se encontre no estado de gelo, no líquido ou mesmo enquanto vapor de água.
Pode ser vista como um agente de degradação ou como meio para a instalação de
outros agentes. (QUERUZ, 2007).
A estanqueidade à água ou fluídos é de fundamental importância para garantir
a durabilidade das estruturas construtivas e melhorar as condições de habitabilidade
e funcionalidade do empreendimento. Estudos comprovam que a água e a umidade
são um dos principais causadores de danos patológicos e deterioração das estruturas
das edificações.
Afirma Pirondi (1988), que embora a água seja o mais puro e imprescindível
componente para a vida, são igualmente conhecidos os inconvenientes que ela causa
nas construções humanas.
Devido as patologias causadas pelo contato direto da água nas estruturas, o
principal foco deste estudo é apontar procedimentos para solucionar esses tipos de
problemas ocasionados pela falta de impermeabilização das fundações, que hoje são
muito presentes na construção civil além de descrever a forma correta de execução
do trabalho de impermeabilização de fundações nas edificações.
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1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA
Com o objetivo de identificar o procedimento de proteger da melhor forma as
edificações é necessário realizar um bom projeto de impermeabilização, para garantir
a estanqueidade de água e fluídos, que tendem a entrar em contato com as fundações
através da umidade ascendente do solo, pelo processo de percolação de fluídos no
solo e por absorção por capilaridade através de micro poros existentes no concreto e
também pelo processo de infiltração de águas das chuvas.
Uma construção sem a devida previsão de um projeto de impermeabilização e
consequentemente sem a execução adequada dos serviços de impermeabilização,
ficará diretamente vulnerável a ação de fluídos agressivos, ficando exposta a
diminuição de sua vida útil, degradações por agentes patológicos, além de acarretar
elevados custos de manutenção e desvalorização junto ao mercado de negócios
imobiliários, e demais fatores nocivos aos usuários e edificações.
Problemas ocasionados pela umidade podem trazer consequências graves,
trazendo grande desconforto para os moradores, e deterioração à construção, sendo
soluções difíceis e caras demais para serem corrigidas, afirma (SOUZA, 2008).

1.2 PROBLEMA
Buscando a execução de uma estrutura com qualidade e grande durabilidade
é importante salientar que a impermeabilização se trata de uma etapa de extrema
necessidade na construção civil, sendo que o projeto de impermeabilização deve ser
previsto pelo engenheiro, juntamente com os demais projetos, promovendo uma
adequada execução.
Fica evidente que para a obtenção de um bom resultado, a etapa de execução
deverá ser realizada por profissionais qualificados, observar o correto emprego dos
produtos e consequentemente ter a supervisão do engenheiro responsável. Caso isso
não ocorra, a fase de reparos e impermeabilização posterior a execução da obra, será
bem mais complicada, e com um custo mais elevado trazendo transtornos para os
habitantes da edificação.
Segundo Venturini (2009), quanto maior o atraso para o planejamento e
execução do processo de impermeabilização mais oneroso o mesmo ficará chegando
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a custar até 15 vezes mais, quando o mesmo é executado depois que o problema
surgir e o usuário estiver habitando o imóvel.
1.3 OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho são divididos em dois tópicos.
1.3.1 Objetivo Geral
Propor e pesquisar técnicas de impermeabilização para as fundações rasas,
visando garantir uma maior vida útil a edificação tornando assim um ambiente salubre
proporcionando uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes.

1.3.2 Objetivos Específicos
a) Expor as vantagens da execução da impermeabilização das fundações rasas;
b) Estudar sobre a importância do projeto de impermeabilização;
c) Levantar os produtos indicados para a impermeabilização;
d) Apresentar as patologias oriundas da não execução da impermeabilização e
ou das falhas do sistema de impermeabilização;
e) Desenvolver o projeto de impermeabilização com detalhamento e memorial
descritivo para uma edificação habitacional;

1.4 JUSTIFICATIVA
É visto que ainda nos dias de hoje existe um desequilíbrio no déficit
habitacional, ou seja, a demanda é muito superior comparado com a oferta,
comprovando que para muitos a habitação é um objeto desejado e almejado. Para
tanto, a técnica de impermeabilização na edificação interfere diretamente no tempo
de durabilidade e vida útil da edificação, sendo assim é evidente que a
impermeabilização é vital já na fase de projeto e execução da edificação.
Os sistemas de impermeabilização que tem como finalidade controlar a
umidade

e

evitar

manifestações

patológicas

nas

edificações,

devem

ser

14

especificados, projetados e executados por profissionais e empresas capacitadas,
visando assegurar o uso pleno e a durabilidade das edificações.
1.5 METODOLOGIA
Sabendo que a impermeabilização é uma atividade que não é dada a merecida
importância nas construções e que grande parte das edificações apresentam
problemas decorrentes da ação da umidade, então para o estudo foi realizado visitas
técnicas em duas obras afim de observar como eram realizados o projeto e a atividade
de execução das impermeabilizações das fundações rasas dessas edificações. Para
uma melhor apresentação do estudo foram feitos a identificação dos elementos que
serão impermeabilizados e levantamentos de imagens fotográficas para comprovar
com a visita de retorno se os resultados que garantem a estanqueidade foram
positivos ou negativos. Também foram realizadas pesquisas bibliográficas em
manuais técnicos, Normas Técnicas, pesquisas em sites da internet e livros
relacionados ao tema de impermeabilização.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1.1 Fundações

Fundações são obras estruturais construídas com a função de sustentação de
edificações tendo como finalidade a transmissão de cargas de uma edificação para
uma camada resistente do solo.
Segundo Consoli (2008), uma fundação é o resultado da necessidade de
transmissão de cargas ao solo pela construção de uma estrutura. Seu comportamento
a longo prazo pode ser afetado por inúmeros fatores, iniciando por aqueles
decorrentes do projeto propriamente dito, que envolve o conhecimento do solo,
passando

pelos

procedimentos

construtivos

e

finalizando

por

efeitos

de

acontecimentos pós-implantação, incluindo sua possível degradação.
As fundações de construção civil também conhecido como alicerces, são
essenciais no processo de construção de uma edificação, que inicia pelo processo de
sondagem do terreno onde a edificação será implantada. Logo o engenheiro civil
tenha em mãos o resultado da sondagem, bem como a natureza das cargas
estruturais é preciso analisar todos os critérios técnicos que condicionam a escolha
de um tipo ou outro de fundações de construção civil.
Inicialmente o estudo é realizado para verificação da viabilidade do emprego
de fundações diretas, mesmo assim se faz necessário realizar uma comparação de
custo com a fundação indireta.
Para Consoli (2008), o custo usual de uma fundação é variável, dependendo
das cargas e condições do subsolo, que em casos correntes pode se situar na faixa
de 3 a 6% do custo da obra para qual serve de elemento base. Em casos especiais,
dependendo do tipo de estrutura a ser suportada, das solicitações correspondentes e
condições adversas de subsolo, pode-se chegar a percentagens superiores, em
alguns casos atingindo 10 a 15% do custo global.

2.1.1.1 Tipos de fundações

Os tipos de fundações são formados por dois grupos, sendo eles:
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a) Fundações diretas, superficial ou rasas;
b) Fundações indiretas ou profundas.

2.1.1.1.1 Fundações diretas, superficiais ou rasas
As fundações diretas, superficiais ou rasas são processos construtivos
executados quando a resistência de embasamento é obtida em solo superficial ou
solos com variação de profundidade de 1,0 a 3,0 metros.
Segundo NBR 6122 (ABNT, 2010) fundações diretas, superficial ou rasas são
elementos de fundação em que a carga é transmitida ao terreno, predominantemente
pelas pressões distribuídas sob a base da fundação, e em que a profundidade de
assentamento em relação ao terreno adjacente é inferior a duas vezes a menor
dimensão da fundação. Incluem-se neste tipo de fundação as sapatas, os blocos, os
radier, as sapatas associadas, as vigas de fundação e as sapatas corridas (Figura 1).
Ainda de acordo NBR 6122 (ABNT, 2010), são exemplos de fundações diretas:
a) Bloco - elemento de fundação superficial de concreto, dimensionado de
modo que as tensões de tração nele produzidas possam ser resistidas pelo
concreto, sem necessidade de armadura. Pode ter suas faces verticais,
inclinadas ou escalonadas e apresentar normalmente em planta seção
quadrada ou retangular.
b) Radier - elemento de fundação que recebe a carga de todos os pilares da
obra. Utilizado geralmente em silos, modelo construtivo Steel Frame, etc.
c) Sapata - elemento de fundação superficial de concreto armado,
dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas não
sejam resistidas pelo concreto, mas sim pelo emprego da armadura. Pode
possuir espessura constante ou variável, sendo sua base em planta
normalmente quadrada, retangular ou trapezoidal.
A NBR 6122 (ABNT, 2010), reconhece ainda outros dois tipos de sapatas:
• Sapata associada: quando a mesma é comum a vários pilares, mesmo estes
não possuindo seus centros no mesmo alinhamento;
Sapata sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente.
• Sapata corrida: quando o elemento está sujeito a uma carga distribuída de
modo igual em toda sua extensão.
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d) Viga de Fundação - elemento de fundação superficial comum a vários
pilares, cujos centros, em planta, estejam situados no mesmo alinhamento.
Usualmente reconhecido como vigas baldrame.

Figura 1: Principais Tipos de Fundações Diretas ou Rasas

Fonte: Monteiroeng (2015)

2.1.1.1.1.1 Bloco de fundação
Os blocos de fundações são elementos estruturais rígidos, utilizados quando
existem pequenas cargas atuando sobre esses elementos, que tem como principal
função de suportar os esforços de compressão transmitidos pelos pilares das
edificações. Nesses elementos estruturais o próprio concreto utilizado na sua
execução tem a capacidade de absorver as tensões de tração não necessitando de
armaduras em aços construtivos. Esses elementos são caracterizados por distribuir a
carga ao solo de forma localizada e pontual, onde geralmente sob cada pilar
necessitará de um elemento estrutural conhecido como bloco de fundação atuando
na distribuição das cargas.
De acordo com Brito (1987), os blocos de fundações podem ser executados de
concreto simples, alvenarias de tijolos comuns ou mesmo de pedra de mão,
geralmente usam-se blocos quando a profundidade da camada resistente do solo está
entre 0,5 e 1m de profundidade.
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2.1.1.1.1.2 Radier
O radier é um tipo de fundação rasa muito utilizada em solos que tem uma
resistência a compressão menor, sendo assim esse elemento estrutural transmite
carga ao solo com uma distribuição uniforme, por se tratar de uma laje maciça em
concreto armado ocupando toda a área da construção, tem contato direto com o solo
e geralmente é utilizada na construção de sobrados, silos e casas térreas.
Segundo Escola Engenharia (2015), a fundação direta ou rasa tipo radier
apresentam suas vantagens e desvantagens, sendo elas:
Vantagens:
a) Baixo custo em relação as sapatas corridas;
b) Tempo de execução reduzido;
c) Redução na mão de obra;
d) Indicado para terrenos argilosos.

Desvantagens:
Se for necessário aumentar a resistência do radier devido as cargas atuantes na laje,
é preciso aumentar o volume de concreto, o que acaba tornando esse tipo de fundação
mais cara, ocasionando maior dificuldade na execução. Ainda podem ocorrer várias
fissuras já que se trata de uma grande estrutura de concreto armado.
Mesmo sabendo que para a execução de uma fundação em radier a utilização
do concreto é maior e que todas as tubulações devem estar construídas antes da
execução do radier, em conjuntos habitacionais e casas populares a aplicação desse
tipo de fundação direta é mais utilizada devido a sua praticidade e redução do tempo
de execução.

2.1.1.1.1.3 Sapata
A sapata de fundação é um elemento estrutural construído em concreto armado
afim de distribuir para o solo as cargas provenientes da edificação. O cálculo de sua
dimensão está associado a tensão admissível do solo onde dever ser feita a
investigação do solo através da sondagem do terreno e a carga da edificação, sendo
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que para a sua execução deve atender as solicitações de compressão simples, flexão
e tração.
Segundo o site Techne (2008) as sapatas são indicadas para regiões de solo
estável e de alta resistência superficial, as sapatas de concreto estão entre os
métodos de execução de fundações mais elementares e econômicos. Quando bem
projetadas, costumam demandar pouca escavação e consumo moderado de além
disso, suportam cargas elevadas em comparação com outros tipos de fundações
superficiais.
Durante a etapa construtiva das sapatas é necessário prevenir para que a
umidade presente no solo não fique em contato direto com a armadura garantindo
assim uma maior segurança a toda a edificação. Sendo assim, após a área da sapata
escavada é necessário a construção em concreto magro um lastro de 5cm na área
onde a sapata será ancorada.

2.1.1.1.1.4 Viga de fundação

As vigas baldrame também conhecidas como vigas de fundação são elementos
estruturais considerada fundações diretas ou rasas por sua utilização ser própria para
pouca profundidade, normalmente ficando abaixo do nível do solo, permite a
amarração entre si e demais elementos estruturais como a base dos pilares e o topo
das sapatas, permitindo assim uma melhor segurança para a edificação. Esse tipo de
fundação se torna viável e econômica quando aplicada em obras com cargas
reduzidas e ancorada em solos resistentes, podendo ser construída com concreto
simples ou armado e pode ser utilizada como a própria fundação.
Além da vantagem econômica devido à pouca utilização de escavação e ganho
de tempo, esse tipo de fundação permite uma boa distribuição das solicitações de
cargas ao terreno, onde seu dimensionamento deve ser executado de acordo com as
cargas que irá receber.
A impermeabilização desses elementos de fundação é de suma importância
pois os mesmos tem contato direto com o solo e consequentemente estão sujeitas a
exposição solar e precipitações, facilitando assim que umidade atinja por capilaridade
as alvenarias de vedação.
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2.1.1.1.2 Fundações indiretas ou profundas
A NBR 6122 (ABNT, 2010) diz que fundações indiretas ou profundas são
elementos de fundação que transmite a carga ao terreno pela base (resistência de
ponta), por sua superfície lateral (resistência de fuste) ou por uma combinação das
duas, e que está assente em profundidade superior ao dobro de sua menor dimensão
em planta, e no mínimo 3 m, salvo justificativa. Neste tipo de fundação incluem-se as
estacas, os tubulões e os caixões.
Quando as camadas superficiais do solo não apresentam resistências
suficientes para suportar as cargas da edificação, é necessário intervir com fundações
indiretas ou profundas. Também se faz necessário caso o solo se apresente arenoso
ou tenha a possibilidade de obras vizinhas com execução de escavação profunda.

2.1.2 A Água em Contato com as Fundações
A água é uma matéria em abundância no nosso planeta, e devido as fundações
serem ancoradas em contato direto com o solo, sofrem danos patológicos causados
pela presença de umidade da água e fluídos. As umidades nas fundações são
originadas de diversas maneiras, como águas pluviais que em contato com as
fundações passam a ser absorvidas pelos poros do concreto, por possíveis
vazamentos de tubulações de água ou esgoto, entre outros. É evidente que as
umidades geram aspectos negativos para as construções e consequentemente
enfermidades a saúde de seus usuários.
De acordo com Perez (1985), a umidade nas construções representa um dos
problemas mais difíceis de serem corrigidos nas edificações. As consequências da
existência de água nos materiais de construção podem ter origem desde o início da
construção ou até mesmo ao longo do período da construção.
Verçosa (1975), recomenda prever e analisar todas as condições que
favoreçam o aparecimento e o acúmulo de água nas edificações na fase de projeto,
para a partir daí, adotar os procedimentos mais adequados segundo a tipologia com
que ocorrerá a presença indesejada de umidade na construção ao longo de sua vida
útil. É bom ter sempre em mente que as medidas adotadas posteriormente a execução
da obra, e, portanto, sem previsão no projeto, irão acarretar custos adicionais,
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dificuldades operacionais e que muitas vezes impedem a adoção da medida mais
adequada, obrigando à adoção de soluções paliativas e de pouca durabilidade.

2.1.3 Presença de Água no Solo
Segundo Klüppel e Santana (2005), a água e a umidade nos materiais são
graves problemas que afetam as construções. Elas não só são problemas por si
mesmas, criando ambientes úmidos, frios e insalubres, como servem de veículos para
outros ataques ao edifício.
A água está presente no solo em diversos formatos, abaixo serão listadas as
águas que tem contato direto com as fundações:

a) Águas de Infiltração no Solo: são as águas de superfícies que passaram para
o interior do solo, onde a umidade começa a variar conforme preenche os
vazios porosos do solo, aumentando a profundidade de infiltração com o tempo.
b) Águas de Capilaridade no Solo: são águas que se movimentam no sentido
ascendente devido a presença de canais verticais conhecido como tubos
capilares presentes no solo.
c) Águas de Acumulação no Solo: são águas retidas nas camadas impermeáveis
do solo, preenchendo os poros e causando a saturação do solo.
d) Águas em Suspenção no Solo: são águas profundas que se acumulam por
estarem presentes em zonas impermeáveis mais profundas do subsolo.
e) Águas de Condensação no Solo: são águas no estado gasoso (vapores)
presentes nos poros do solo que tendem a passar para o estado líquido
decorrente das variações térmicas.
f) Águas de Vaporização no Solo: são águas presentes em estado líquido no solo
que ao passar por picos de temperaturas passam do estado líquido para o
estado gasoso em forma de vapor.
g) Águas Freáticas no Solo: são águas subterrâneas profundas decorrentes das
infiltrações das águas das chuvas formando interligações de toalhas de água.
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2.1.4 Impermeabilização
A NBR 9575 (ABNT, 2010) conceitua impermeabilização como o conjunto de
operações e técnicas construtivas (serviços), composto por uma ou mais camadas,
que tem por finalidade proteger as construções contra a ação deletéria de fluídos, de
vapores e da umidade.
Para se garantir uma maior longevidade e durabilidade das construções é
fundamental a atividade de impermeabilização, que cada vez mais vem se tornando
imprescindível nas obras, outro fator importante é tornar um ambiente salubre aos que
ali habitam.
Picchi (1986) afirma que a impermeabilização é considerada como um serviço
especializado dentro da construção civil, sendo um setor que exige uma razoável
experiência, no qual detalhes assumem um papel importante e onde a mínima falha,
mesmo localizada, pode comprometer todo o serviço. Além disso, há a necessidade
de acompanhamento da rápida evolução dos materiais e sistemas, o que propicia o
surgimento de projetistas especializados.
Segundo o Instituto Brasileiro de Impermeabilização (2015), o conjunto de
atividades que envolve o processo de impermeabilização (projeto, execução,
acompanhamento e materiais) representam um custo baixo quando planejada e
realizada em paralelo com a fase de projeto e execução, totalizando um custo variável
entre 1 a 3% do valor total do empreendimento. Outro fator de suma importância se
trata da parte de manutenção preventiva das partes já impermeabilizadas, pois
conforme o tipo de produto e informação do fabricante, é necessário observar a vida
útil do produto utilizado na execução da técnica de impermeabilização, sem deixar de
lado a etapa de manutenção preventiva conforme a recomendação do fabricante do
impermeabilizante utilizado.
De acordo com Cruz (2003), a impermeabilização é considerada uma barreira
física, cuja finalidade é a de evitar a água que penetra por capilaridade, a água da
chuva infiltra sob a pressão dos ventos, a percolação d’água indesejável, ou de dirigila para os pontos de escoamento fora da área que se deseja proteger. A
impermeabilização, entretanto, tem também outra finalidade importante que é de dar
proteção aos materiais construtivos da edificação contra sua possível degradação,
resultante da presença de agentes agressivos como a água, umidade e vapores de
água.
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Conforme o Instituto Brasileiro de Impermeabilização (2015), um fator negativo
que deve ser pensado durante o projeto da obra, é que se os serviços de
impermeabilização forem executados apenas depois de constatar problemas com
infiltrações na edificação já pronta, ou forem executados por profissionais não
qualificados, poderá comprometer a qualidade do processo, isso além de gerar
transtorno aos usuários, poderá representar um acréscimo de 10% a 15% do valor do
serviço para se executar da forma correta.

2.1.5 A Impermeabilização das Fundações Rasas
As fundações rasas dos empreendimentos e seus usuários são vítimas das
umidades presentes no solo em contato com as estruturas. As umidades e infiltrações
além de serem agentes causadores de patologias nas edificações, tornam os
ambientes insalubres, criando formações de fungos e bactérias que além de causar
um aspecto visual negativo e mal cheiro, ameaçam a saúde dos usuários.
Os prejuízos causados pela não impermeabilização das estruturas são visíveis
e comprometedoras, causando inúmeras ações patológicas que reduzem a
durabilidade e longevidade das estruturas, comprometendo a longo prazo toda a
edificação. Além disso é de vital importância ficar atento a etapa de manutenção que
tem como objetivo recuperar o desempenho dos sistemas de impermeabilização.

2.1.5.1 Impermeabilização de fundações rasas com a utilização do feltro asfáltico
O feltro asfáltico é um impermeabilizante indicado para isolamento contra a
umidade ascendente de vigas baldrame e fundação direta tipo radier. O feltro asfáltico
pode ser construído com fibra orgânica como as aparas de celulose e papel, polpa de
madeira, lã, seda entre outros, ou pode ser construído com fibra inorgânica, ou seja,
a base de amianto, onde os tipos são embebidos em asfalto e a impermeabilização
deve seguir uma sequência de atividades técnicas construtivas para garantir a
qualidade de estanqueidade do produto após a execução da atividade. A sequência
de etapas as serem seguidas são (Figura 2):
a) preparar e limpar a superfície, deixando-a isenta de impurezas e sujeiras;

24

b) construir se necessário a camada de regularização formada por um
contrapiso, com o objetivo de proteger o feltro asfáltico de possíveis furos por
agregados cortantes;
c) executar a camada de imprimação utilizando de um primer a frio aplicado
com auxílio de rolos e pinceis utilizando um consumo de 0,5 a 0,7 kg/m² afim de
garantir uma melhor aderência a próxima camada e aguardar tempo de secagem de
16 horas;
d) aplicar a camada de asfalto oxidado a quente e sobre a mesma estender o
feltro asfáltico, nas emendas observar a sobreposição de feltros de 10cm;
e) no caso de impermeabilização de vigas impermeabilizar 15cm das bordas
laterais;
f) observar os seguintes cuidados, como evitar bolhas de ar, não trabalhar em
dias úmidos e repetir no mínimo 3 camadas de feltro asfáltico e asfalto oxidado.
g) executar a camada protetora com papel kraft e contrapiso.

Figura 2: Esquema de Impermeabilização no Sistema Feltro Asfáltico

Fonte: PUC Goiás (2015)
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2.1.5.2 Impermeabilização de vigas baldrames
As vigas baldrames muitas vezes não ficam aparentes e expostas as mudanças
climáticas, mas em contrapartida esses elementos de fundações têm contato direto
com o solo, ficando expostos a constantes umidades, sendo de fundamental
importância a impermeabilização desses elementos.
Segundo Pirondi (1979), aos níveis de solo molhados expostos à umidade
constante, normalmente umedecem as paredes por pressão capilar ou capilaridade,
em até aproximadamente 1 m acima do piso.
A função da impermeabilização desses importantes elementos estruturais é a
criação de uma barreira ou envelopamento impermeável sobre as vigas baldrames,
com o objetivo da definitiva e completa eliminação da umidade nas paredes de
alvenaria.
Se a umidade tiver contato com as paredes em alvenaria podem causar
patologias. Para impedir esse fator negativo é de fundamental importância que as
vigas baldrames sejam impermeabilizadas, criando assim uma barreira de proteção
para as umidades não atingirem as paredes (Figura 3).

Figura 3: Modelo Impermeabilização de Vigas Baldrames

Fonte: Impercia (2015)
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2.1.5.3 Impermeabilização de radier
O radier é um elemento estrutural que pode ser executado em concreto armado
ou concreto protendido, se trata de uma fundação superficial que distribuí
uniformemente ao solo as cargas da edificação.
A NBR 6122 (ABNT, 2010) define o radier como um elemento de fundação
superficial que abrange todos os pilares da obra ou carregamentos distribuídos.
O radier por se tratar de uma área de maior extensão, podem surgir fissuras
resultantes do comportamento térmico dos materiais, da movimentação do solo e
retração do concreto, para tanto nessa situação os sistemas de impermeabilização
flexíveis seriam a melhor opção por terem a capacidade de acompanhar as
movimentações da fundação radier, criando assim uma barreira impedindo que a
umidade ascendente tenha contato com as paredes de alvenaria (Figura 4).

Figura 4: Modelo de Impermeabilização de Fundação tipo Radier

Fonte: Equipe de Obra (2015)

2.1.6 A Umidade nas Fundações
As fundações quando em contato com a umidade tem uma vida útil reduzida,
causando a degradação a curto e longo prazo, a umidade tende a migrar para as
paredes de alvenaria alcançando uma altura de aproximadamente um metro,
causando a deterioração da alvenaria de vedação e argamassa de reboco, além do
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desplacamento de pinturas e revestimentos cerâmicos, eflorescências nas estruturas
de concreto, e corrosão do aço.
Sendo assim, (VERÇOSA, 1975 apud BELÉM, 2011, p.14) foi muito sábio ao
estabelecer um paralelo entre a medicina e a engenharia, defendendo a preposição
que as edificações podem apresentar defeitos comparáveis a doenças: rachaduras,
manchas, deslocamentos, deformações, rupturas, umidade, etc.

2.1.7 Patologias Devido o Contato da Umidade
Verçosa (1983) cita os principais danos causados pela umidade na construção
civil, como goteiras e manchas, mofo e apodrecimento, ferrugem, eflorescências,
criptoflorescências e gelividade. Todos esses danos citados, com o tempo, deterioram
os materiais e a obra construída.
A água em contato com as fundações rasas se tornam um agente causador de
patologias, sendo elas:
a) Oxidação: é a presença de umidade e sais que reagem quimicamente
resultando no aumento do volume do aço estrutural causando a desagregação
do concreto, e consequentemente aumentando a exposição do aço.
b) Eflorescência: se caracteriza pelo aparecimento de formação e acúmulo de sais
na superfície dos materiais. Pode ser sais de cálcio, sódio, magnésio e ferro
que são integrantes dos metais. Havendo um fluxo de umidade dentro da
estrutura, a água os dissolve, carregando para as faces das estruturas.
c) Manchas Esbranquiçadas: são geralmente causados pela presença de
umidade em contato com sulfatos de sódio, potássio, cálcio e magnésio,
resultando em manchas que não desagregam os substratos, porém causam
mal aspecto visual.
d) Mofo/Bolor: são manifestações de fungos e vegetais não clorofilados,
presentes nas fissuras, normalmente associados a umidade. Suas raízes
segregam enzimas que agem como ácidos deteriorando e proporcionando a
desagregação da superfície.
e) Criptoeflorescência: são formações e incrustações salinas ocultas presentes no
interior das estruturas, que em contato com a umidade causam desagregação
dos elementos construtivos.
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f) Gelividade: é o processo de congelamento seguido do descongelamento em
vasos capilares, fissuras e rachaduras, causando nos concretos e superfícies
argamassadas o esfarelamento e desagregação do material, sendo perceptível
somente com o passar dos anos.
g) Esfarelamento: é a patologia onde ocorre a desagregação dos grãos do
revestimento,

normalmente

associado

pela

presença

de

umidade,

criptoeflorescências ou gelividade.
h) Deterioração: patologia devido a ação constante da umidade sobre os materiais
e estruturas, reduzindo a durabilidade e longevidade dos elementos.
i) Mancha de umidade: Trata-se de uma parte da superfície que se apresenta
impregnada de água, apresentando cor diferente do restante da mesma.
j) Vegetação: é o crescimento de plantas em determinados pontos da estrutura,
geralmente em locais com fissuras e presença de umidade.
k)

Vesículas: São as formações de bolhas na pintura, que apresentam em seu
interior nas cores branca, preta e vermelha acastanhado.

2.1.7.1 Soluções contra as patologias
Durante a realização da fase de pesquisas ficou comprovado que a umidade
que surge do solo, ou seja, a umidade por capilaridade é o maior responsável pelas
resultantes patologias nas fundações e rodapés de paredes em alvenaria. Com base
nessas informações é necessário tomar medidas para prevenir e minimizar esse efeito
negativo de manifestações patológicas. Sendo assim como alternativas para o
problema, se faz necessário a adoção de um sistema de impermeabilização
recomendado para cada situação, realizando um estudo de onde está ou será
implantada a edificação, qual o tipo de solo, qual o tipo de fundação e qual é o nível
de profundidade do lençol freático. Conter as umidades e infiltrações não é uma
atividade muito fácil, porém com o auxílio dos dados anteriores, colaboração de um
profissional qualificado e emprego da técnica e produto correto esse problema poderá
ser eliminado.
As possíveis soluções a serem adotadas para intervir e prevenir as fundações
rasas de patologias associadas a umidade e presença de água podem ser, a utilização
da técnica de impermeabilização rígida, a utilização da técnica semiflexível, ou a
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utilização da técnica de impermeabilização flexível, podendo essa ser pré-moldada ou
moldadas in loco.
a) Impermeabilização Rígida: É constituída pelas argamassas e concretos
impermeáveis utilizando da adição de aditivos cimentícios, como os
cristalizantes e as argamassas poliméricas.
b) Impermeabilização Semiflexível: - Semelhante à impermeabilização rígida,
porém os aditivos favorecem pequenas movimentações.
c) Impermeabilização Flexível: Constituído por lençóis de borracha butílica,
membrana de asfalto com elastômetros, lençóis termoplásticos, etc.

Para o caso de impermeabilização das fundações como blocos, sapatas e vigas
baldrames é de suma importância a realização da técnica de impermeabilização
utilizando produtos especializados, como trata-se de estruturas que estão sujeitas a
movimentações e fissuras é recomendado a utilização da impermeabilização flexível,
tendo como etapas a limpeza e regularização do local a ser aplicado, seguido da
aplicação da solução asfáltica conhecida como base de primer. Segundo Yazigi (2009,
p. 502), esse processo é denominado de imprimação e consiste na aplicação de uma
pintura na superfície a ser impermeabilizada buscando favorecer a aderência do
material constituinte do sistema de impermeabilização. Dando sequência a técnica de
impermeabilização flexível vem a camada de impermeabilização propriamente dita,
onde é utilizada a manta asfáltica, afim de evitar que a umidade atinja as bases de
paredes em alvenaria e pisos do empreendimento. A manta deverá conter espessura
de no mínimo 1,2mm e deverá ser aplicada sobre as vigas baldrame, envolvendo 15
cm de cada lateral com transpasse de 10cm nas emendas de continuidade. Durante
a construção das paredes ter o máximo de cuidado para não danificar a manta
impermeável, sendo que o peso próprio das paredes fará a adesão da manta as vigas
baldrame.
Para o caso de impermeabilização de fundações do tipo radier o correto é
espalhar uma camada de brita de 7 cm, realizando o nivelamento da mesma afim de
evitar o contato direto da armadura de aço com o solo, pois a umidade não possui
força ascendente as pedras. Logo em seguida, sobre toda a camada de brita, a área
que abrangerá o radier deverá ser coberta com lona plástica para deixar a umidade
do solo mais distante possível da laje radier, a partir dessa etapa são executados os
caranguejos em aço para delimitar a camada de concreto que ficará abaixo da tela de
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armadura. Então é realizado a etapa de concretagem e para finalizar após o tempo de
cura para garantir o total isolamento é necessário realizar a camada de regularização,
camada de imprimação com primer, camada de impermeabilização com manta
asfáltica, camada separadora com a utilização de papel kraft ou filme de polietileno e
por fim a camada da proteção mecânica seguida do revestimento cerâmico.
No caso em que o empreendimento já passou por toda fase de execução
estando já finalizada, e começar a apresentar presença de umidade em paredes após
a sua ocupação, o reparo trata-se de um serviço mais oneroso e complicado.
Portanto existem algumas soluções para a correção dos problemas com
umidades advindas do solo até as fundações e repassadas as paredes em alvenaria.
Como solução de eliminação definitiva da presença de umidade nas paredes
podemos citar a utilização de impermeabilizante líquido, que atua com o processo de
cristalização, que bloqueia e impede o transporte da umidade por capilaridade de
baldrames com impermeabilização deficiente.
Para a Denver Impermeabilizantes o processo de aplicação inicia-se com o
preparo da superfície, retirando o revestimento existente até a altura onde apresenta
umidade (aproximadamente 50 cm). Medindo 5 cm a partir do piso, com furadeira
elétrica, executar sequência de perfurações, espaçadas em 10 a 15 cm. Os furos
deverão ter diâmetro aproximado de 10 a 20 milímetros, com inclinação de 45° e
profundidade equivalente a 2/3 da espessura da parede. Medindo 10 cm acima,
executar nova sequência de perfurações, intercalando os furos (Figura 5).
Figura 5: Método de Impermeabilização com Aditivo Cristalizante

Fonte: Denver Impermeabilizantes (2000)
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A aplicação deve ser executada colocando água nos furos, até saturar bem a
parede, retirar o excesso de água dos furos e aplicar o aditivo cristalizante, até a
saturação. Após 24 horas, escarear os furos com a própria broca e repetir nova
aplicação do aditivo cristalizante. Terminada a aplicação, vedar superficialmente os
furos e aguardar a secagem da parede, por um período aproximado de 10 a 30 dias.
Para eliminar a umidade ascendente por capilaridade em obras executadas
sem a etapa de impermeabilização ou impermeabilização deficiente temos uma
segunda alternativa.
Para (RIPPER, 1984 apud SANTOS, 2010, p.63), o procedimento certo e
radical para sanar paredes úmidas, devido a falhas da impermeabilização entre
alicerces e alvenaria, é a substituição desta impermeabilização, parcial ou
completamente, conforme seguem as etapas logo após a ilustração (Figuras 6 e 7).
Figura 6: Modelo de Impermeabilização de Base de Parede

Fonte: Denver Impermeabilizantes (2000)
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Figura 7: Continuidade do Modelo de Impermeabilização de Base de Parede

Fonte: Denver Impermeabilizantes (2000)

a) executar cortes na alvenaria de 15cm de altura (uma ou duas fiadas) ao longo
de toda a base da alvenaria em trechos de 1m de comprimento e espaçados em 80
cm um do outro;
b) retirar o material da impermeabilização deficiente, limpar e regularizar a
superfície alicerce ou viga baldrame;
c) aplicar duas camadas de feltro asfáltico, colados com asfalto oxidado a
quente ou uma camada de butil ou similar em toda a extensão do rasgo;
d) aplicar uma camada de proteção de argamassa de cimento e areia de 1:4 e
reconstruir a alvenaria encunhada em 80cm do trecho de 1m deixando 10cm para
cada lado para o transpasse;
e) executar os rasgos nos trechos de 80cm alternados e repetir os passos
anteriores, inclusive sobre o transpasse;
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f) retirar o revestimento úmido até 60cm de altura, tanto internamente com
externamente;
g) deixar secar a alvenaria, protegendo-a contra intempéries;
h) executar o revestimento interno com argamassa comum (emboço) e
externamente com argamassa aditivada de impermeabilizante;

2.1.8 Projeto de Impermeabilização

A NBR 9575 (ABNT, 2010) afirma que o projeto deve ser desenvolvido em
conjunto e compatibilizado com os demais projetos de construção, tais como
arquitetura (projeto básico e executivo), estrutural, hidráulico-sanitário, águas pluviais,
gás, elétrico, revestimento, paisagismo e outros, de modo a serem previstas as
correspondentes especificações em termos de tipologia, dimensões, cargas, ensaios
e detalhes construtivos.
A execução do projeto de impermeabilização é de fundamental importância,
pois garante um melhor planejamento da etapa executiva de impermeabilização.
Quando o projeto de impermeabilização é realizado em paralelo com os demais
projetos, contribui para a interface entre projetos e projetistas, que utilizam do
conhecimento técnico para dimensionamento e adequação do produto normatizado e
sistema de impermeabilização mais indicado para cada tipo de situação ou obra.
Segundo Antunes (2004) a existência de um projeto de impermeabilização
minimiza a ocorrência das patologias, já que permite controlar a execução, além de
prever detalhes construtivos como arremates.
O projeto de impermeabilização tem como finalidades o envelopamento da
estrutura, afim de evitar a passagem de fluídos e agentes de umidade, proporcionando
assim uma estrutura estanque; proteção dos elementos construtivos e seus
componentes da exposição das intempéries; proteção das estruturas construtivas e
seus elementos dos ataques de agentes contaminantes com umidade e fluídos,
proporcionando qualidade conforto e durabilidade das edificações.
A NBR 9575 (ABNT, 2010) indica que o projeto seja elaborado por um
profissional que possua qualificação para exercer esta responsabilidade técnica e
deve ser legalmente habilitado pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, e
Agronomia).
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Segundo o IBI - Instituto Brasileiro de Impermeabilização (2013), baseado e
apoiado nas normas de produtos e sistemas, as quais classificam e mensuram através
de parâmetros os ensaios físicos e químicos, é possível indicar e comparar
informações e dados de desempenho dos produtos de cada fabricante, escolhendo
desta forma a melhor opção técnica e econômica.
Segundo a NBR 9574 (ABNT, 1988), a execução de impermeabilização - o
executante da impermeabilização deve receber uma série de documentos técnicos
para possibilitar a execução da impermeabilização:
a) Memorial descritivo e justificativo;
b) Desenhos e detalhes específicos;
c) Especificações dos materiais a serem empregados e dos serviços a serem
executados;
d) Planilha de quantidade de serviços a serem realizados;
e) Estimativa de custos dos serviços a serem realizados; e
f) Indicação da forma de medição dos serviços a serem realizados.
Para fins de se obter um bom resultado, os elementos básicos que deve conter
um projeto de impermeabilização são:
a) A solução de todos os problemas de impermeabilização possíveis;
b) Os materiais que serão utilizados em cada caso;
c) A técnica de aplicação desses materiais, em cada local; e
d) Os serviços complementares à impermeabilização.

2.2 METODOLOGIA
Para o estudo em questão foi realizado pesquisas bibliográficas em manuais
técnicos, Normas Técnicas sobre impermeabilizações, pesquisas em sites da internet
e livros relacionados ao tema. Também foi realizado visitas técnicas em duas obras
que foram executadas com fundações rasas para sustentação e distribuição de cargas
apoiadas ao solo, com o objetivo de observar como era realizado a parte de projeto e
execução das impermeabilizações das fundações, peças estruturais que tem contato
direto com o solo e umidades ali presentes. Para uma melhor apresentação do estudo
foram feitos

identificação

dos

elementos

que

serão

impermeabilizados

e

levantamentos de imagens fotográficas. Durante as visitas in loco, e contato com os
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profissionais técnicos responsáveis, manteve-se o diálogo com o intuito de troca de
informações e conhecimentos, afim de observar se as execuções estavam sendo
realizados de acordo com o que a NBR 9574 (ABNT, 1988), prevê. As visitas técnicas
foram de grande importância para analisar qual a método de impermeabilização mais
viável para a necessidade em questão.
Com o auxílio dos estudos bibliográficos e aprendizados ministrados em salas
de aula, é notório um conhecimento técnico de quais os métodos mais indicados a
cada situação bem como qual a aplicação do material adequado, cabendo propor a
melhor prática construtiva e cuidados a serem tomados durante a fase de execução
das atividades de impermeabilização.
Durante a realização da etapa final deste trabalho foi executado um projeto de
impermeabilização de uma edificação habitacional a partir da seleção de um projeto
arquitetônico pronto. O projeto selecionado é constituído de 3 pavimentos, totalizando
uma área construída de 590,45m² onde, para a execução do projeto de
impermeabilização foi aplicado os conhecimentos técnicos sem a possibilidade de
alteração do projeto arquitetônico inicial.

2.3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

2.3.1 Estudo de Caso 1
Para o primeiro estudo de caso em questão foi realizado uma visita técnica em
uma obra X, situada no munícipio de Caçador – SC, onde estão sendo construídas
unidades habitacionais com investimento através da Prefeitura Municipal de Caçador
juntamente com o Governo Federal. As unidades habitacionais serão destinadas
gratuitamente aos moradores residentes em áreas próximas a linha férrea, moradores
residentes em encostas do Rio do Peixe, áreas de preservação permanente, e
residentes em demais áreas de risco do município.
Segundo o engenheiro responsável pela obra, o empreendimento será
constituído de 125 casas populares e mais uma unidade do Cras (Centro de
Referência em Assistência Social), afim de garantir uma melhor qualidade de vida aos
futuros moradores (Figura 8).
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Figura 8: Conjunto Habitacional de Casas Populares em Construção

Fonte: Autor (2015).

Cada uma das casas em construção possui uma área construída de 40,19m²,
sendo composta por sala, cozinha, banheiro, dois dormitórios e área de serviço.
De acordo com a Prefeitura Municipal de Caçador (2014), as unidades
habitacionais são empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, do
Governo Federal, possuindo investimento na ordem de R$ 7,5 milhões através do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). E mais R$ 1,1 milhão para a
construção de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no loteamento,
trabalhos de recuperação ambiental, trabalho técnico social e acesso ao loteamento.
Pela Prefeitura de Caçador foi concedido o terreno para o empreendimento, avaliado
em mais de R$ 4,1 milhões. O total do investimento em moradias para famílias
caçadorenses chega a R$ 12,7 milhões.
O loteamento contará com toda a infraestrutura necessária para dar qualidade
de vida aos moradores, sendo formada por ruas pavimentadas e com passeio público,
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toda estrutura de saneamento básico, rede de água, rede de esgoto, rede de energia
elétrica e pensando na sustentabilidade, as casas possuirão aquecimento solar
individual e uma estação de tratamento de efluentes (ETE).

2.3.1.1 A execução da obra
Após a etapa de projeto, a obra iniciou com as atividades relacionadas a
topografia, locação e execução da terraplanagem das ruas, execução da
terraplanagem do terreno, seguido das redes de esgotos individuais, e sistema de
aterramento individual, logo após seguiu com a execução da fundações rasas em
concreto armado, e piso em radier, impermeabilização da marcação onde serão
construídas as paredes em alvenaria, assentamentos das paredes com tijolo cerâmico
e utilização de argamassa convencional, laje de cobertura pré-moldada com lajota
cerâmica, cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, instalação das redes água e
energia elétrica, revestimentos cerâmico em pisos e banheiros, acabamento em
massa acrílica e pintura em tinta acrílica.

2.3.1.2 A fundação
Conforme informou o mestre de obra responsável pela obra e observado in
loco, após o nivelamento do terreno e a devida compactação do solo, as fundações
das casas habitacionais foram realizadas com escavação de 9 (nove) estacas para
cada casa. As estacas variaram entre 0,60m e 3 metros de profundidade, conforme a
condição do terreno, devido a variação da linha de corte ou aterro do terreno, até se
alcançar solo consistente e firme. Para a execução das estacas foi utilizada treliças
em aço de Ø 5mm e concreto usinado fck 20MPa.

2.3.1.3 A construção do radier
Após a solidificação e o tempo de cura das estacas no terreno já compactado
foi realizado algumas etapas construtivas para a execução do radier, onde foi
espalhado uma camada de 5 cm de brita nº 2, depois uma camada com 2 cm de pó
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de pedra em seguida a lona preta, para evitar que o radier executado mantivesse
contato direto com o solo e consequentemente com a umidade que ali se fazem
presentes (Figura 9).

Figura 9: Radier com as camadas construtivas parcialmente visíveis.

Fonte: Autor (2015).

As formas foram padronizadas e confeccionadas em aço para a execução dos
radiers, sendo alocadas sobre as estacas escavadas e receberam o concreto usinado
que segundo o responsável não recebeu aditivos impermeabilizantes. Sendo assim o
radier teve ancoragem nas estacas escavadas e nas camadas de agregados dando
sustentabilidade e rigidez, afim de transmitir suas cargas ao solo (Figura 10).
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Figura 10: Formas do Radier Recém Concretado.

Fonte: Autor (2015).

2.3.1.4 O projeto de execução da impermeabilização do radier
A empresa responsável pelo projeto e execução da obra possui um ambiente
que contém um quadro utilizado como mural de procedimentos, onde nesse quadro
contém detalhadamente como proceder cada etapa construtiva da obra. Os
documentos ficam armazenados em embalagens plásticas anexadas no mural de
procedimentos, onde os profissionais têm livre acesso para consultar o modo
construtivo que deve ser seguido referente a cada atividade que será executada.
Antes da execução de qualquer atividade os funcionários passam por um treinamento
de como deverá ser executada as atividades, o treinamento é baseado no documento
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Procedimentos de Execução de Serviços que fica anexado ao mural de procedimentos
durante o período de execução da obra (Figura 11).

Figura 11: Mural de Procedimentos da Construtora.

Fonte: Autor (2015).
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Segundo o responsável pela obra e funcionário da empresa executora, que
também é responsável por todos os projetos, não foi realizado o projeto de
impermeabilização em paralelo com os demais projetos, porém a etapa executiva de
impermeabilização deverá seguir os critérios descriminados no documento de
Procedimentos de Execução de Serviços onde sua execução é baseada nas NBRs e
o documento permanece na obra durante sua execução, estando anexado ao mural
de procedimentos (Figura 12).

Figura 12: Documento de Procedimentos de Execução de Serviços

Fonte: Autor (2015).

2.3.1.5 A execução da impermeabilização
Durante a visita in loco observou que os radiers já curados, haviam passado
pela etapa de realização da impermeabilização. Sendo assim como no momento da
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visita não foi presenciado em tempo real a atividade de execução, foi solicitado ao
responsável como era realizado a etapa de impermeabilização dos radiers. O
responsável informou que esta etapa construtiva era realizada de acordo como o
documento conhecido como Procedimento de Execução de Serviços, sendo
executado a aplicação de solução asfáltica com o auxílio de trinchas, pincéis e rolos
de lã. Para a aplicação o radier já deve ter atingido o tempo de cura e o local deve
estar seco, e isento de impurezas e objetos estranhos. A aplicação é realizada em três
demãos do produto (Figura 13).

Figura 13: Radier com as Linhas das Paredes Impermeabilizadas.

Fonte: Autor (2015).
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2.3.1.6 Resultado da visita de técnica ao estudo de caso 1
O presente estudo de caso foi realizado e desenvolvido através de duas visitas
técnicas in loco, onde a primeira visita foi realizada para observar de como foram
projetas e executas as fundações, qual o tipo de fundações direta estava sendo
executado para as edificações.
Além deste acompanhamento outro objetivo foi observar de como estava sendo
feito a impermeabilização das fundações diretas das edificações visitadas, para em
visita futura vistoriar e comprovar se houve um desempenho positivo ou negativo da
estanqueidade a umidade.
Após passados 7 meses da primeira visita, foi realizada a visita de retorno na
obra X, com o objetivo de fazer um acompanhamento do funcionamento da
impermeabilização, onde foi observado que o conjunto habitacional estava com
algumas casas concluídas e outras em fase acabamento (Figura 14).

Figura 14: Obra X, Conjunto Habitacional em Fase de Acabamento

Fonte: Autor (2016).
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Durante a visita técnica in loco ficou comprovado que em algumas casas
visitadas o sistema de impermeabilização utilizado nas fundações não foi muito
eficiente, apresentando manchas que indicam presença de umidade ascendente por
capilaridade nos rodapés das paredes, comprometendo assim a vida útil da edificação
e a qualidade de vida dos futuros moradores (Figura 15).

Figura 15: Presença de Umidade Ascendente por Capilaridade

Fonte: Autor (2016).

Atento a questão de umidade nas fundações foi possível observar que a técnica
de construção da calçada externa não teve uma correta execução, onde o caimento
ficou em direção ao sentido da parede, ficando acumulado água pluviais em contato
com o rodapé e base de algumas paredes o que favorece aparecimento de patologias
de umidade nas edificações (Figura 16).
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Figura 16: Calçada com Caimento Sentido a Base e Rodapés de Paredes

Fonte: Autor (2016).

Dando continuidade na visita foi observado que os telhados de fibrocimento
tem um beiral aproximado de 30 cm e nos beirais não serão executadas a instalação
de calhas e condutores de água. Devido as casas terem distância reduzidas entre si,
o beiral ser curto e não possuir calhas e condutores favorece o acumulo de umidade
nas fundações e respingos de águas da chuva provenientes de telhados sem
captação de águas pluviais (Figura 17).

46

Figura 17: Casa com Beirais Curtos sem Instalação de Calhas e Condutores

Fonte: Autor (2016).

2.3.2 Estudo de Caso 2
Já para a realização do segundo estudo de caso foi realizada uma visita técnica
na obra Y, também situada no município de Caçador – SC, onde está sendo
construído um prédio residencial multifamiliar composto de 4 pavimentos, formado por
2 apartamentos de 63m² por pavimento. O empreendimento conta com salão de
festas, garagem privativa para cada apartamento, que terá 2 dormitórios, 1 banheiro,
cozinha, lavanderia e sala.
De acordo com o técnico em edificações responsável e proprietário da obra, o
empreendimento está sendo construído com a finalidade de locação para o público
em geral (Figura 18).
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Figura 18: Prédio Residencial Multifamiliar

Fonte: Autor (2015).

2.3.2.1 A execução da obra
Após a etapa de projeto, a obra iniciou com as atividades de localização da
obra sobre o terreno e execução das escavações dos buracos que receberão as
sapatas, segundo o responsável, o terreno está localizado em uma área composta por
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formações rochosas, conhecidas na região como basalto, sendo assim as fundações
serão rasas pois a maior parte das sapatas ficarão alocadas sobre uma laje basáltica
de baixa profundidade a ser escavada. As fundações e demais partes estruturais
serão realizadas em concreto armado, sendo utilizado concreto usinado para a
concretagem das sapatas e vigas baldrames que receberão impermeabilização com
solução asfáltica. As alvenarias de vedação serão realizadas com tijolo cerâmico e
argamassa comum confeccionada in loco, as lajes são pré-moldada com lajota
cerâmica, cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, instalação das redes de água,
esgoto, energia elétrica. O empreendimento receberá revestimento cerâmico em pisos
e banheiros, acabamento em massa acrílica e pintura em tinta acrílica.

2.3.2.2 A fundação
Conforme informou o proprietário da obra, quando se iniciaram as etapas de
escavações do terreno, onde seriam alocadas as sapatas, identificou a presença de
formações rochosas devido a construção ser realizada próxima de uma antiga
pedreira que ali existia. Sendo assim o sistema construtivo foi atendido com fundações
rasas onde as sapatas variaram de 0,50m até 1,40m, favorecendo e agilizando a
construção da obra. Para a fundação em estudo foi utilizado concreto usinado fck
30MPa e aços construtivos CA 50.

2.3.2.3 A execução das vigas baldrames
Após a total solidificação das sapatas iniciou-se o processo construtivo das
vigas baldrames. Para a realização das mesmas foram executadas as formas em
madeira de caixaria e a armação do aço estrutural conforme previa o projeto, e logo
em seguida a concretagem das mesmas, onde também foi utilizado concreto fck 30
MPa e aço construtivo CA 50. Tão logo atingiu o tempo de cura, as mesmas foram
desformadas e a obra seguiu as futuras etapas construtivas, sendo elas a
impermeabilização com solução asfáltica das vigas baldrames, execução do aterro
das vigas baldrames e construção dos pilares para a sustentação da primeira laje
(Figura 19).
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Figura 19: Etapa de Execução das Vigas Baldrames.

Fonte: Autor (2015).

2.3.2.4 O projeto de execução da impermeabilização das vigas baldrames
De acordo com o responsável e proprietário da obra, o empreendimento não
possui o projeto de impermeabilização que deveria acompanhar os demais projetos,
objetivando demonstrar o detalhamento da etapa de execução da impermeabilização
de como deveria ser executada e indicando qual o material mais adequado para a
situação.

2.3.2.5 A execução da impermeabilização
Durante a visita técnica foi observado que as vigas baldrames já estavam
curadas e havia recebido uma fina camada de impermeabilização. Quando o
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responsável foi questionado, o mesmo informou que as vigas baldrames receberam
uma demão de solução asfáltica como forma de impermeabilização das estruturas.
Para a realização das atividades foram utilizados trinchas e rolo de lã, ferramentas
que auxiliam na aplicação do produto. No momento da visita foi observado que
algumas partes ficaram carentes da solução asfáltica, o que pode gerar um grande
problema com a presença de umidade, causando um custo elevado para a execução
da manutenção corretiva caso se faça necessário (Figura 20).

Figura 20: Vigas Baldrames com Uma Demão de Solução Asfáltica.

Fonte: Autor (2015).

2.3.2.6 Resultado da visita técnica ao estudo de caso 2
O estudo de caso 2 foi realizado e desenvolvido através de duas visitas técnicas
in loco, onde a primeira visita foi realizada para observar de como foram projetas e
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executadas as fundações, qual o tipo de fundações direta estava sendo executado
para a edificação de 4 pavimentos.
Além deste acompanhamento outro objetivo foi observar de como estava sendo
feito a impermeabilização das fundações diretas da edificação em questão, para em
visita futura vistoriar se a fundação teve resultado positivo quanto estanqueidade a
umidade.
Após passados 8 meses da primeira visita, foi realizada a visita de retorno na
obra Y, tendo como objetivo realizar uma vistoria e acompanhamento do
funcionamento da impermeabilização. No entanto durante a vistoria ficou constatado
que a edificação estava 100% concluída e já possuía habitantes ocupando alguns
apartamentos (Figura 21).

Figura 21: Obra Y, Edificação Multifamiliar Concluída

Fonte: Autor (2016).

Durante a visita técnica in loco no residencial multifamiliar com 4 pavimentos
foi comprovado através da vistoria técnica e fotos que a edificação apresenta
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patologias decorrente da umidade ascendente por capilaridade, lembrando que a obra
em questão não possuía projeto de impermeabilização e a atividade de execução foi
negligenciada ou não realizada corretamente. Ficaram registradas nas fotos da fase
de impermeabilização que a execução foi feita somente com uma demão de emulsão
asfáltica, ficando pontos falhos, ou seja, também não foi executado por profissional
treinado e qualificado. As infiltrações ficam comprovadas através das manchas
presentes no rodapé do pavimento térreo e pelo desplacamento da camada de textura
e pintura acrílica (Figura 22).

Figura 22: Edificação com Presença de Patologia

Fonte: Autor (2016).

2.3.3 Projeto de Impermeabilização edificação Z.
Neste capitulo será apresentado o projeto de uma edificação acompanhado do
Projeto de Impermeabilização e detalhamento de como deverá ser a atividade de
execução da impermeabilização seguido do Memorial Descritivo.
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Para a execução do projeto de impermeabilização foi utilizado um projeto
arquitetônico concluído, que foi fornecido por uma empresa de engenharia, onde não
foi permitido realizar alterações no projeto arquitetônico inicial.
De posse do projeto arquitetônico, foram identificados e destacados em cor
amarela os elementos e áreas passíveis de impermeabilização, a partir daí foi
executado o Projeto Executivo de Impermeabilização de cada elemento ou área a ser
impermeabilizada acompanhado do Memorial descritivo.
No apêndice A encontram-se as Pranchas do Projeto de Impermeabilização da
edificação Z, que seguem as sequências:

Prancha 01/01 Perspectiva da Edificação.
Prancha 01/03 Elementos das Fundações Passíveis de Impermeabilização.
Prancha 02/03 Área ou Elemento Passível de Impermeabilização.
Prancha 03/03 Área ou Elemento Passível de Impermeabilização.
Prancha 01/16 Impermeabilização das Sapatas e Colarinhos.
Prancha 02/16 Impermeabilização das Vigas Baldrame.
Prancha 03/16 Impermeabilização do Piso Ancorado no Solo.
Prancha 04/16 Impermeabilização Rebaixamento do Lençol Freático.
Prancha 05/16 Impermeabilização da Rampa de Acesso.
Prancha 06/16 Impermeabilização do Subsolo pela Face Externa.
Prancha 07/16 Impermeabilização Áreas Molhadas.
Prancha 08/16 Impermeabilização das Sacadas.
Prancha 09/16 Impermeabilização do Box de Banheiros.
Prancha 10/16 Impermeabilização das Platibandas.
Prancha 11/16 Impermeabilização Calhas e Condutores.
Prancha 12/16 Impermeabilização das Paredes Externas/Internas.
Prancha 13/16 Impermeabilização Tubulação de Esgoto.
Prancha 14/16 Impermeabilização Tubulação Água Fria.
Prancha 15/16 Impermeabilização Tubulação Água Quente.
Prancha 16/16 Impermeabilização Vão de Aberturas Externas.
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2.3.4 Memorial Descritivo do Projeto de Impermeabilização.
Neste capitulo encontra-se o Memorial Descritivo com os detalhamentos
construtivos do Projeto de Impermeabilização da Edificação Z.

MEMORIAL DESCRITIVO

1 INTRODUÇÃO
1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O referido Memorial Descritivo parte integrante de um projeto executivo,
compreende em descrever detalhadamente critérios e técnicas a serem empregadas
na execução dos serviços de impermeabilização, especificando os materiais,
componentes

e

ferramentas

a

serem

utilizadas

Para

a

execução

da

impermeabilização deverão ser observados as pranchas de detalhamento das
atividade de impermeabilização a ser executada, além de contar com mão de obra e
materiais empregados de primeira qualidade, atendendo as solicitações detalhadas
no projeto de impermeabilização, afim de garantir a total satisfação do cliente no
tocante a vida útil da edificação e qualidade de vida de seus habitantes, tornando
assim um ambiente salubre.

1.2 CARACTERÍSTICAS DA OBRA

Impermeabilização de uma edificação unifamiliar com 3 pavimentos, situada
na Rua X no bairro Y do município de Caçador SC, observando os seguintes critérios:
Os elementos estruturais que formam a fundação (sapatas, colarinhos e vigas
baldrame) e tem contato direto com o solo ou são passiveis de umidade deverão ser
impermeabilizados;
As áreas molháveis internas ou externas (varandas, lavabos, bwc, sacadas,
rampa de acesso e box de banheiros) deverão receber a correta impermeabilização;
Executar a correta instalação e construção dos elementos de captação e
drenagem das águas pluviais (calhas, rufos, drenos e proteção metálica das
platibandas);
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As instalações das tubulações de água quente e fria, devem ter uma correta
execução da instalação e fixação dos mesmos;
Os pisos ancorados ao solo e paredes do subsolo que possuem contato com
solo deverão ser passíveis de impermeabilização;
As alvenarias de vedações (paredes face externa/interna) deverão receber
acabamentos e pinturas;
Em caso mais extremo é possível realizar o rebaixamento do lençol freático,
afastando das fundações grande parte das águas subterrâneas.

2 IMPERMEABILIZAÇÃO
2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS SAPATAS E COLARINHOS

Os elementos estruturais como as sapatas e colarinhos tem contato direto
com o solo, portanto é importante seguir os seguintes critérios para a execução da
impermeabilização acompanhando os detalhes na prancha 01/16.
a)

Escavar com picareta, cortadeira e pá o buraco no tamanho apropriado

onde será a locação da sapata em conformidade com a profundidade especificada no
projeto estrutural;
b)

Com auxílio de carrinho de pedreiro pá e enxada construir um lastro de

brita nº 1 com espessura ≥ 5cm e compactar bem com um socador sem molhar o solo.
c)

Concrete a sapata conforme exigências descritas no projeto estrutural;

d)

Após a cura e a desforma do concreto armado das sapatas e colarinhos,

execute a limpeza da superfície de todas as faces laterais a serem impermeabilizado,
removendo as impureza e materiais estranhos ao ambiente utilizando vassoura;
e)

Se apresentar falhas no concreto das sapatas e colarinhos com auxílio

de colher de pedreiro prepare o concreto de grauteamento conforme as informações
do fabricante e preencha todos os pontos de falhas e vazios;
f)

Para a execução da camada de impermeabilização utilizar a emulsão

asfáltica diluída conforme as instruções do fabricante do produto, lembrando que para
isso as superfícies a serem impermeabilizadas deverão estar limpas e seca, e usando
luvas nas mãos e com o auxílio de pincel, trincha ou rolo de lã, espalhar
uniformemente a emulsão asfáltica;
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g)

A camada de impermeabilização deverá ser formada por 3 demãos de

emulsão asfáltica, sendo passadas de forma cruzada a mão anterior, a quantidade de
produto a ser aplicado deverá atender as recomendações do fabricante, que constam
no rótulo da embalagem;

2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME

A execução da impermeabilização das vigas baldrames devem ser
acompanhado os detalhes da prancha 02/16 e obedecer aos seguintes critérios:
a)

Escavar com picareta, cortadeira e pá a vala no tamanho apropriado

onde será a locação das vigas baldrame em conformidade com a profundidade
especificada no projeto estrutural;
b)

Com auxílio de carrinho de pedreiro, pá e enxada construir um lastro de

brita nº 1 com espessura ≥ 10cm e compactar bem com um socador sem molhar o
solo;
c)

Após a construção das formas concrete as vigas baldrame conforme

exigências descritas no projeto estrutural;
d)

Após a cura e a desforma do concreto armado das vigas baldrame,

execute a limpeza da superfície superior e das faces laterais a serem
impermeabilizadas, removendo as impureza e materiais estranhos ao ambiente
utilizando vassoura;
e)

Se apresentar falhas no concreto das vigas baldrame com auxílio de

colher de pedreiro prepare o concreto de grauteamento conforme as informações do
fabricante e preencha todos os pontos de falha e vazios e espere curar;
f)

Com o auxílio de balde com água, umedeça a superfície a receber a

camada de regularização, despejando e espalhando água sobre a mesma afim de
facilitar a aderência;
g)

Utilizando de colher, régua de pedreiro e desempenadeira, executar a

camada de regularização da superfície superior e das faces laterais a uma altura ≥ 15
cm, para isso utilize argamassa pronta ou preparada no traço 1:4 (uma porção de
cimento para cada quatro porções de areia);
h)

Com a colher de pedreiro e a desempenadeira executar o

arredondamento dos cantos utilizando argamassa pronta ou preparada no traço 1:4;
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i)

Para a execução da camada de imprimação utilizar a emulsão asfáltica

sem diluição, para isso a camada de regularização deverá estar limpa e seca, e
usando luvas nas mãos e com o auxílio de pincel, trincha ou rolo de lã, espalhar
uniformemente a emulsão asfáltica sobre a superfície superior e laterais da camada
de regularização. A quantidade de produto a ser aplicado deverá atender as
recomendações do fabricante, que constam no rótulo da embalagem;
j)

Para realizar a camada de impermeabilização utilize manta asfáltica com

espessura de 3mm, mas para iniciar a execução a camada de imprimação passará
por um tempo de cura de 24 horas;
k)

Organize os equipamentos e ferramentas a serem utilizados para a

execução da camada de impermeabilização sendo eles a tocha maçarico com gás
glp, uma tesoura, acendedor ou fósforo e colher de pedreiro;
l)

Se necessário com auxílio de tesoura cortar a manta asfáltica com na

largura de 15+15+15cm, totalizando 45 cm de largura sendo formado pela soma das
duas faces laterais mais a largura da viga baldrame;
m)

Dispor as mantas sobre as vigas baldrame no sentido longitudinal,

tomando cuidado nas emendas para deixar um transpasse de 10 cm de sobreposição
para que ocorra aderência a fusão entre as camadas, garantindo assim a
estanqueidade;
n)

Inicie o aquecimento com o maçarico que deverá ter um regulador

controlador da chama, então direcione a chama de formar a aquecer a camada de
imprimação e a face de aderência da manta ao mesmo tempo, a partir daí comece a
desenrolar a manta asfáltica, observando para que toda a superfície superior do
baldrame tenha contanto com a manta que está sendo desenrola e pressionar a manta
contra o baldrame afim de facilitar a aderência e expulsar bolhas de ar. Nas
sobreposições aquecer as duas camadas e fazer pressão e alisamento com a colher
de pedreiro para gerar uma fusão nas emendas de sobreposição;
o)

Cuide para que a intensidade da chama não danifique a manta asfáltica

e a camada de imprimação;
p)

Utilizando de colher, e cuidando para não perfurar a manta asfáltica,

inicie o assentamento dos tijolos cerâmicos da alvenaria de vedação, para o
assentamento utilize argamassa pronta ou preparada no traço 1:4 (uma porção de
cimento para cada quatro porções de areia); até uma altura ≥ 100cm acima das vigas
baldrame;
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q)

Para a execução do chapisco e camada de reboco impermeabilizado

utilize colher e régua de pedreiro, e adicione a argamassa o aditivo hidrofugante,
dosando a quantidade conforme recomenda o fabricante do produto. Misture bem até
se tornar uma mistura homogênea, então a argamassa estará pronta para ser utilizada
na parede, deixando assim uma camada de reboco com acabamento desempenado
com 2 cm espessura.

2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PISOS ANCORADOS AO SOLO

Os pisos em contato com o solo são passíveis de umidade, para realizar a
impermeabilização dos pisos observar a prancha 03/16 e seguir os critérios abaixo:
a)

Com as vigas baldrame já impermeabilizadas, sobre o solo já

compactado e com o auxílio de carrinho de pedreiro pá e enxada, construir um lastro
de brita nº 1 com espessura ≥ 10 cm, e sem molhar compacte bem utilizando de um
socador;
b)

Organize e utilize colher e régua de pedreiro para construção dos pisos

de concreto seguindo as especificações conforme o projeto estrutural;
c)

Após a cura do piso e o mesmo estando limpo, com o auxílio de balde

com água, umedeça a superfície a receber a camada de regularização, despejando e
espalhando água sobre a mesma afim de ajudar na aderência;
d)

Utilizando de colher, régua de pedreiro e desempenadeira, executar a

camada de regularização da superfície, para isso utilize argamassa pronta ou
preparada no traço 1:4 (uma porção de cimento para cada quatro porções de areia);
e)

Com a ponta da colher de pedreiro executar o arredondamento dos

cantos dos rodapés utilizando da mesma argamassa pronta ou preparada no traço
1:4, os excessos de massa deverão ser removidos utilizando uma esponja;
f)

Para a execução da camada de imprimação utilizar a emulsão asfáltica

sem diluição, para isso a camada de regularização deverá estar limpa e seca, e
usando luvas nas mãos e com o auxílio de pincel, trincha rolo de lã espalhar
uniformemente a emulsão asfáltica primeiramente nos cantos arredondados. Em
seguida espalhe a emulsão asfáltica sobre a camada de regularização e paredes de
alvenaria com tijolo cerâmico atingindo a altura mínima ≥ 20 cm. A quantidade de
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produto a ser aplicado deverá atender as recomendações do fabricante, que constam
no rótulo da embalagem;
g)

Para realizar a camada de impermeabilização utilize manta asfáltica com

espessura de 3mm, mas para iniciar a execução a camada de imprimação passará
por um tempo de cura de 24 horas;
h)

Organize os equipamentos e ferramentas a serem utilizados para a

execução da camada de impermeabilização sendo eles a tocha maçarico com gás
glp, uma tesoura ou estile, acendedor ou fósforo e colher de pedreiro;
i)

Dispor o rolo da manta no rodapé da parede e inicie o aquecimento com

o maçarico que deverá ter um regulador controlador da chama, então direcionar a
chama de forma a aquecer a camada de imprimação e a face de aderência da manta
ao mesmo tempo, com um pano fazer pressão da manta asfáltica contra a parede na
altura que atingiu a camada de imprimação. A partir daí comece a desenrolar a manta
asfáltica observando para que toda área a ser impermeabilizada tenha contanto com
a manta que está sendo desenrolada para facilitar a aderência e expulsar bolhas de
ar. Se a aderência estiver dificultada, aumente o aquecimento e continue realizando a
pressão;
j)

Nas emendas deixar um transpasse de 10 cm de sobreposição para que

ocorra aderência a fusão entre as camadas, garantindo assim a estanqueidade, para
isso aquecer as duas camadas das sobreposições e fazer pressão e alisamento com
a colher de pedreiro para gerar uma fusão nas emendas;
k)

Para executar a camada de amortecimento utilize de papel kraft

betumado ou filme de polietileno entre a manta asfáltica e a camada de proteção
mecânica, afim de garantir uma maior proteção da manta asfáltica;
l)

Em seguida construa a camada de proteção mecânica, para isso utilize

argamassa pronta ou preparada com traço de 1:4 (cimento/areia) aplicada sobre o
papel kraft betumado ou manta de polietileno. Para a construção da proteção
mecânica utilize colher e régua de pedreiro mais desempenadeira, sendo que a
camada de proteção mecânica deverá ter uma espessura de 2cm com acabamento
desempenado;
m)

Com o auxílio de colher de pedreiro, régua e desempenadeira, no rodapé

da parede a uma altura ≥ 30cm execute a camada de chapisco e reboco com
argamassa pronta ou preparada no traço de 1:4. Adicione a argamassa o aditivo
hidrofugante, dosando a quantidade conforme recomenda o fabricante do produto.
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Misture bem até se tornar uma mistura homogênea, então a argamassa estará pronta
para ser utilizada na parede, deixando assim uma camada de reboco com
acabamento desempenado de 2 cm espessura;
n)

O tempo de cura do reboco será de 28 dias, após esse período,

utilizando de ferramentas apropriadas e equipamentos de segurança execute a
camada de revestimento cerâmico. Com a argamassa colante já preparada conforme
recomendações do fabricante utilize colher de pedreiro e fratacho para espalhar a
argamassa colante na parede;
o)

Utilize revestimento cerâmico de primeira qualidade pois os mesmo tem

uma taxa de absorção de umidade inferior e com equipamentos que garantam sua
segurança aplique o revestimento cerâmico realizando uma pressão contra a camada
de argamassa colante, com o auxílio de um martelo de borracha finalize o
assentamento;
p)

Após a conclusão do assentamento do revestimento cerâmico, aguarde

72 horas para realizar o rejuntamento do revestimento cerâmico utilizando rejunte
epóxi bicomponente preparado conforme recomendação do fabricante. As
ferramentas apropriadas para aplicação que serão utilizadas são a espátula metálica
a espátula de pvc, esponja, pano, balde com água, óculos e luvas. Verifique se as
fugas estão limpas e isentas de sobra de argamassa de assentamento e sujeiras, a
partir daí com as espátulas aplique uma pequena porção fazendo pressão para que o
rejunte epóxi penetre nas fugas. Essa operação deverá ser executa de1m² em 1m²;
q)

Com a espoja umedecida em água remova os excessos de rejunte epóxi

presentes nas fugas do revestimento, e quando necessário limpe a esponja no balde
com água e continue o serviço de limpeza da superfície do revestimento. Finalize a
limpeza polindo com um pano seco e em seguida repita as operações de rejuntamento
em outra área de 1m², após 12 horas de cura o rejunte estará seco.

2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO COM REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO

Para a realização do rebaixamento do lençol freático a alternativa será a
construções de uma vala de drenagem de águas presentes no solo próximo das
fundações conforme detalhado na prancha 04/16. Os passos para afastar as águas
das fundações são:
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a)

Com as vigas baldrame já impermeabilizadas, escavar a vala de

drenagem utilizando picareta, cortadeira e pás, a escavação da vala deverá ter um
caimento de 2% e deverá encontrar a rede pluvial pública para ligação da drenagem;
b)

O tamanho da vala e o tubo dependerão depender da quantidade de

água a escoar, e para o bom funcionamento deverá ser seguidas algumas medidas
de camadas de elementos filtrantes;
c)

Após a escavação concluída, remova toda a terra solta e pegue a bobina

de manta geotêxtil e desenrole-a, em seguida coloque a manta dentro da vala
escavada deixando cada aba da manta sobre a lateral.
d)

Em seguida utilizando pá e enxada construa um lastro de 5 a 10 cm

variável de pedra brita nº 2.
e)

Pegue o tubo de drenagem fabricado com PEAD (Polietileno de Alta

Densidade) e assente-o sobre o lastro de brita nº2, por ser um tubo corrugado e com
furos para captar a água o mesmo facilita nas curvaturas. Agora com o auxílio da pá
complete paralelamente as laterais do tubo com brita nº 2;
f)

Ainda com o auxílio de enxada e pá e utilizando de brita nº2 construa um

lastro de cobertura sobre o tubo de drenagem, esse lastro deverá possuir altura ≥ 10
cm;
g)

Estenda uma das abas da manta geotêxtil sobre a camada de brita nº 2,

agora estenda a outra aba sobre a brita e sobre a primeira aba da mante geotêxtil
deixando um transpasse ≥ 10 cm;
h)

Utilizando areia construa uma camada filtrante, essa camada deverá ser

construída com enxada e pá.
i)

Finalizando com auxílio de enxada e pás fazer a camada de aterro sobre

a camada de areia filtrante.

2.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO

Para essa situação a rampa de acesso é um elemento condutor de água para
o sentido interior da edificação, portanto o grau de inclinação é direcionado a
edificação.

Afim

de

evitar

transtornos

é

de

fundamental

importância

impermeabilização da rampa de acesso, canaleta de captação da água e os ralos.

a
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Para garantir a eficiência desta atividade acompanhar os detalhes
construtivos da prancha 05/16.
a)

Após a cura e a desforma do concreto armado das canaletas e do piso

da rampa de acesso, que foram regularizados e arredondados os cantos durante a
concretagem, execute a limpeza da superfície superior do piso da rampa e das faces
laterais e fundo das canaletas a serem impermeabilizadas, removendo as impureza e
materiais estranhos ao ambiente utilizando vassoura;
b)

Para a execução da camada de imprimação utilizar a emulsão asfáltica

sem diluição, para isso a camada de regularização deverá estar limpa e seca, e
usando luvas nas mãos e com o auxílio de pincel, trincha rolo de lã espalhar
uniformemente a emulsão asfáltica primeiramente nos ralos e canaletas de captação
de água e cantos arredondados. Em seguida espalhe uniformemente a emulsão
asfáltica sobre a rampa de concreto armado já regularizada. A quantidade de produto
a ser aplicado deverá atender as recomendações do fabricante, que constam no rótulo
da embalagem;
c)

Para realizar a camada de impermeabilização utilize manta asfáltica com

espessura de 3mm, mas para iniciar a execução a camada de imprimação passará
por um tempo de cura de 24 horas;
d)

Organize os equipamentos e ferramentas a serem utilizados para a

execução da camada de impermeabilização sendo eles a tocha maçarico com gás
glp, uma tesoura ou estile, acendedor ou fósforo e colher de pedreiro;
e)

Dispor o rolo da manta na cota baixa da rampa de acesso e inicie o

aquecimento com o maçarico que deverá ter um regulador controlador da chama,
então direcionar a chama de forma a aquecer a camada de imprimação e a face de
aderência da manta ao mesmo tempo, com um pano fazer pressão da manta asfáltica
contra o piso da rampa de acesso. A partir daí comece a desenrolar a manta asfáltica
observando para que toda área a ser impermeabilizada tenha contanto com a manta
que está sendo desenrolada para facilitar a aderência e expulsar bolhas de ar. Se a
aderência estiver dificultada, aumente o aquecimento e continue realizando a pressão;
f)

Nas emendas deixar um transpasse de 10 cm de sobreposição para que

ocorra aderência a fusão entre as camadas, garantindo assim a estanqueidade, então
para isso aquecer as duas camadas das sobreposições e fazer pressão e alisamento
com a colher de pedreiro para gerar uma fusão nas emendas;
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g)

Em seguida construa a camada de proteção mecânica, para isso utilize

argamassa pronta ou preparada com traço de 1:3 (cimento/areia) aplicada
diretamente sobre a manta asfáltica. Para a construção da proteção mecânica utilize
colher e régua de pedreiro mais desempenadeira sendo que essa camada deverá ter
uma espessura de ≥ 2cm com acabamento desempenado;
h)

Utilizando de concreto pronto ou preparado no local juntamente com

ferramentas e equipamentos de segurança apropriados ao serviço construir o piso
armado para absorver os esforços de tração em conformidade com as solicitações,
sendo que a espessura do piso armado deverá ser ≥ 6cm.
2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DO SUBSOLO PELA FACE EXTERNA

As paredes de subsolo são passíveis de muita umidade, para esse caso no
momento da execução a terra não está em contato com a parede, somente após a
impermeabilização encoste lentamente a terra na parede, para isso deverão ser
seguidos os seguintes critérios construtivos observando a prancha 06/16:
a)

Utilizando de colher, e cuidando para não perfurar a manta asfáltica da

viga baldrame já impermeabilizada, inicie o assentamento dos blocos de concreto,
para o assentamento utilize argamassa pronta ou preparada no traço 1:4 (uma porção
de cimento para cada quatro porções de areia) até uma altura da viga do piso superior;
b)

Durante o assentamento com a colher remova os excessos de

argamassa de assentamento e deixe uma parede bem uniforme e acabada para a
face externa onde receberá a impermeabilização com manta asfáltica;
c)

Para a execução da camada de imprimação utilizar a emulsão asfáltica

sem diluição, a face externa deverá estar bem acabada isenta de sobra de argamassa
de assentamento, limpa e seca, e usando luvas nas mãos e com o auxílio de pincel,
trincha rolo de lã espalhar uniformemente a emulsão asfáltica. A quantidade de
produto a ser aplicado deverá atender as recomendações do fabricante, que constam
no rótulo da embalagem;
d)

Para realizar a camada de impermeabilização utilize manta asfáltica com

espessura de 3mm, mas para iniciar a execução a camada de imprimação passará
por um tempo de cura de 24 horas;
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e)

Organize os equipamentos e ferramentas a serem utilizados para a

execução da camada de impermeabilização sendo eles a tocha maçarico com gás
glp, uma tesoura ou estile, acendedor ou fósforo e colher de pedreiro;
f)

Se necessário com auxílio de tesoura cortar a manta asfáltica na altura

de 3,50m;
g)

Dispor o rolo da manta no rodapé da parede e inicie o aquecimento com

o maçarico que deverá ter um regulador controlador da chama, então direcionar a
chama de forma a aquecer a camada de imprimação e a face de aderência da manta
ao mesmo tempo, a partir daí comece a desenrolar a manta asfáltica no sentido de
baixo para cima; Com um pano fazer pressão da manta asfáltica contra a parede
observando para que toda a face da parede tenha contanto com a manta que está
sendo desenrolada para facilitar a aderência e expulsar bolhas de ar. Se a aderência
estiver dificultada, aumente o aquecimento;
h)

Nas emendas deixar um transpasse de 10 cm de sobreposição para que

ocorra aderência a fusão entre as camadas, garantindo assim a estanqueidade, para
isso aquecer as duas camadas das sobreposições e fazer pressão e alisamento com
a colher de pedreiro para gerar uma fusão nas emendas;
i)

Pela face interna execute o chapisco e camada de reboco

impermeabilizado, então utilize argamassa pronta ou preparada no traço de 1:4, e
acrescente a argamassa o aditivo hidrofugante, dosando a quantidade conforme
recomenda o fabricante do produto. Misture bem até se tornar uma mistura
homogênea, então a argamassa estará pronta para ser utilizada. Para a execução do
chapisco e camada de reboco impermeabilizado utilize colher e régua de pedreiro e
desempenadeira, deixando assim uma camada de reboco com acabamento
desempenado com 2 cm espessura;
j)

Pela face externa para executar a camada de amortecimento utilize de

papel kraft ou lona preta entre a manta asfáltica e o aterro para garantir uma maior
proteção da manta asfáltica;
k)

Agora que está tudo pronto com auxílio de pá e enxada encoste

cuidadosamente a terra na parede impermeabilizada, e remova pedras e objetos
pontiagudos e cortes que se façam presentes na terra, afim de evitar que perfurem a
manta asfáltica.
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l)

Conforme a intensidade da umidade se necessário construa o sistema

de drenagem de água, ver detalhamento na prancha 04/16 Impermeabilização com
Rebaixamento do Lençol Freático.

2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHADAS (VARANDA, LAVABO, BWC)

Para a etapa de execução das áreas molhadas deverão ser seguidos os
detalhamentos da prancha 07/16 e os seguintes critérios:
a)

Nas situações que as vigas baldrame tem contato com o solo, as

mesmas devem estar impermeabilizadas, em seguida limpar a área a ser
impermeabilizada e com o auxílio de balde com água, umedeça a superfície a receber
a camada de regularização, despejando e espalhando água sobre a mesma afim de
ajudar na aderência;
b)

Utilizando de colher, régua de pedreiro e desempenadeira, executar a

camada de regularização da superfície, para isso utilize argamassa pronta ou
preparada no traço 1:4 (uma porção de cimento para cada quatro porções de areia);
c)

Com a ponta da colher de pedreiro executar o arredondamento dos

cantos dos rodapés utilizando da mesma argamassa pronta ou preparada no traço
1:4, os excessos de massa deverão ser removidos utilizando uma esponja;
d)

Para a execução da camada de imprimação utilizar a emulsão asfáltica

sem diluição, para isso a camada de regularização deverá estar limpa e seca, e
usando luvas nas mãos e com o auxílio de pincel, trincha rolo de lã espalhar
uniformemente a emulsão asfáltica primeiramente nos cantos arredondados. Em
seguida espalhe a emulsão asfáltica sobre a camada de regularização e paredes de
alvenaria com tijolo cerâmico atingindo a altura mínima ≥ 20 cm. A quantidade de
produto a ser aplicado deverá atender as recomendações do fabricante, que constam
no rótulo da embalagem;
e)

Para realizar a camada de impermeabilização utilize manta asfáltica com

espessura de 3mm, mas para iniciar a execução a camada de imprimação passará
por um tempo de cura de 24 horas;
f)

Organize os equipamentos e ferramentas a serem utilizados para a

execução da camada de impermeabilização sendo eles a tocha maçarico com gás
glp, uma tesoura ou estile, acendedor ou fósforo e colher de pedreiro;
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g)

Dispor o rolo da manta no rodapé da parede e inicie o aquecimento com

o maçarico que deverá ter um regulador controlador da chama, então direcionar a
chama de forma a aquecer a camada de imprimação e a face de aderência da manta
ao mesmo tempo, com um pano fazer pressão da manta asfáltica contra a parede na
altura que atingiu a camada de imprimação. A partir daí comece a desenrolar a manta
asfáltica observando para que toda área a ser impermeabilizada tenha contanto com
a manta que está sendo desenrolada para facilitar a aderência e expulsar bolhas de
ar. Se a aderência estiver dificultada, aumente o aquecimento e continue realizando a
pressão;
h)

Nas emendas deixar um transpasse de 10 cm de sobreposição para que

ocorra aderência a fusão entre as camadas, garantindo assim a estanqueidade, para
isso aquecer as duas camadas das sobreposições e fazer pressão e alisamento com
a colher de pedreiro para gerar uma fusão nas emendas;
i)

Inicie o teste de estanqueidade então tampe e vede bem os ralos e com

uma lâmina de água de 2cm de altura aguarde 72 horas para garantir a ausência de
vazamentos. Após aprovado no teste de estanqueidade execute a camada de
amortecimento ou separadora;
j)

Para executar a camada de amortecimento ou separadora utilize de

papel kraft betumado ou filme de polietileno entre a manta asfáltica e a camada de
proteção mecânica, afim de garantir uma maior proteção da manta asfáltica;
k)

Em seguida construa a camada de proteção mecânica, para isso utilize

argamassa pronta ou preparada com traço de 1:4 (cimento/areia) aplicada sobre o
papel kraft betumado ou manta de polietileno. Para a construção da proteção
mecânica utilize colher e régua de pedreiro mais desempenadeira sendo que a mesma
deverá ter uma espessura de 2cm com acabamento desempenado;
l)

Com o auxílio de colher de pedreiro, régua e desempenadeira, no rodapé

da parede a uma altura ≥ 30cm execute a camada de chapisco e reboco com
argamassa pronta ou preparada no traço de 1:4. Adicione a argamassa o aditivo
hidrofugante, dosando a quantidade conforme recomenda o fabricante do produto.
Misture bem até se tornar uma mistura homogênea, então a argamassa estará pronta
para ser utilizada na parede, deixando assim uma camada de reboco com
acabamento desempenado de 2 cm espessura;
m)

O tempo de cura do reboco será de 28 dias, após esse período,

utilizando de ferramentas apropriadas e equipamentos de segurança execute a
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camada de revestimento cerâmico. Com a argamassa colante já preparada conforme
recomendações do fabricante utilize colher de pedreiro e fratacho para espalhar a
argamassa colante na parede;
n)

Utilize revestimento cerâmico de primeira qualidade pois os mesmo tem

uma taxa de absorção de umidade inferior e com equipamentos que garantam sua
segurança aplique o revestimento cerâmico realizando uma pressão contra a camada
de argamassa colante, com o auxílio de um martelo de borracha finalize o
assentamento;
o)

Após a conclusão do assentamento do revestimento cerâmico, aguarde

72 horas para realizar o rejuntamento do revestimento cerâmico utilizando rejunte
epóxi bicomponente preparado conforme recomendação do fabricante. As
ferramentas apropriadas para aplicação que serão utilizadas são a espátula metálica
a espátula de pvc, esponja, pano, balde com água, óculos e luvas. Verifique se as
fugas estão limpas e isentas de sobra de argamassa de assentamento e sujeiras, a
partir daí com as espátulas aplique uma pequena porção fazendo pressão para que o
rejunte epóxi penetre nas fugas. Essa operação deverá ser executa de1m² em 1m²;
p)

Com a espoja umedecida em água remova os excessos de rejunte epóxi

presentes nas fugas do revestimento, e quando necessário limpe a esponja no balde
com água e continue o serviço de limpeza da superfície do revestimento. Finalize a
limpeza polindo com um pano seco e em seguida repita as operações de rejuntamento
em outra área de 1m², após 12 horas de cura o rejunte estará seco.

2.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS SACADAS

Para a correta impermeabilização das sacadas deverão ser seguidos os
critérios abaixo em acompanhamento com a prancha 09/16:
a)

Com o auxílio de balde com água, umedeça a superfície a receber a

camada de regularização, despejando e espalhando água sobre a mesma afim de
ajudar na aderência;
b)

Utilizando de colher, régua de pedreiro e desempenadeira, executar a

camada de regularização da superfície, para isso utilize argamassa pronta ou
preparada no traço 1:4 (uma porção de cimento para cada quatro porções de areia),
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deixando um caimento mínimo de 1% para a área externa e a sacada terá uma
diferença de altura ≥ 6cm para a área interna;
c)

Com a ponta da colher de pedreiro executar o arredondamento dos

cantos dos rodapés utilizando da mesma argamassa pronta ou preparada no traço
1:4, os excessos de massa deverão ser removidos utilizando uma esponja;
d)

Para a execução da camada de imprimação utilizar a emulsão asfáltica

sem diluição, para isso a camada de regularização deverá estar limpa e seca, e
usando luvas nas mãos e com o auxílio de pincel, trincha rolo de lã espalhar
uniformemente a emulsão asfáltica primeiramente nos cantos arredondados. Em
seguida espalhe a emulsão asfáltica sobre a camada de regularização e paredes de
alvenaria com tijolo cerâmico atingindo a altura mínima ≥ 20 cm e ≥ 20cm para parte
interna da edificação. A quantidade de produto a ser aplicado deverá atender as
recomendações do fabricante, que constam no rótulo da embalagem;
e)

Para realizar a camada de impermeabilização utilize manta asfáltica com

espessura de 3mm, mas para iniciar a execução a camada de imprimação passará
por um tempo de cura de 24 horas;
f)

Organize os equipamentos e ferramentas a serem utilizados para a

execução da camada de impermeabilização sendo eles a tocha maçarico com gás
glp, uma tesoura ou estile, acendedor ou fósforo e colher de pedreiro;
g)

Dispor o rolo da manta no rodapé da parede e inicie o aquecimento com

o maçarico que deverá ter um regulador controlador da chama, então direcionar a
chama de forma a aquecer a camada de imprimação e a face de aderência da manta
ao mesmo tempo, com um pano fazer pressão da manta asfáltica contra a parede na
altura que atingiu a camada de imprimação. A partir daí comece a desenrolar a manta
asfáltica observando para que toda área a ser impermeabilizada tenha contanto com
a manta que está sendo desenrolada para facilitar a aderência e expulsar bolhas de
ar. Se a aderência estiver dificultada, aumente o aquecimento e continue realizando a
pressão;
h)

Nas emendas deixar um transpasse de 10 cm de sobreposição para que

ocorra aderência a fusão entre as camadas, garantindo assim a estanqueidade, para
isso aquecer as duas camadas das sobreposições e fazer pressão e alisamento com
a colher de pedreiro para gerar uma fusão nas emendas;
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i)

Para executar a camada de amortecimento ou separadora utilize de

papel kraft betumado ou filme de polietileno entre a manta asfáltica e a camada de
proteção mecânica, afim de garantir uma maior proteção da manta asfáltica;
j)

Em seguida construa a camada de proteção mecânica, para isso utilize

argamassa pronta ou preparada com traço de 1:4 (cimento/areia) aplicada sobre o
papel kraft betumado ou manta de polietileno. Para a construção da proteção
mecânica utilize colher e régua de pedreiro mais desempenadeira sendo que a mesma
deverá ter uma espessura de 2cm com acabamento desempenado;
k)

Com o auxílio de colher de pedreiro, régua e desempenadeira, no rodapé

da parede a uma altura ≥ 30cm execute a camada de chapisco e reboco com
argamassa pronta ou preparada no traço de 1:4. Adicione a argamassa o aditivo
hidrofugante, dosando a quantidade conforme recomenda o fabricante do produto.
Misture bem até se tornar uma mistura homogênea, então a argamassa estará pronta
para ser utilizada na parede, deixando assim uma camada de reboco com
acabamento desempenado de 2 cm espessura;
l)

O tempo de cura do reboco será de 28 dias, após esse período,

utilizando de ferramentas apropriadas e equipamentos de segurança execute a
camada de revestimento cerâmico. Com a argamassa colante já preparada conforme
recomendações do fabricante utilize colher de pedreiro e fratacho para espalhar a
argamassa colante na parede;
m)

Utilize revestimento cerâmico de primeira qualidade pois os mesmo tem

uma taxa de absorção de umidade inferior e com equipamentos que garantam sua
segurança aplique o revestimento cerâmico realizando uma pressão contra a camada
de argamassa colante, com o auxílio de um martelo de borracha finalize o
assentamento;
n)

Nas bordas laterais e na porta da sacada assente o revestimento em

granito conhecido como soleira. O assentamento deverá ser executado com
argamassa colante e seguir continuidade ao caimento mínimo de 1%, deixando a
pingadeira afastada a uma distância de 4 cm da parede;
o)

Após a conclusão do assentamento do revestimento cerâmico e das

soleiras, aguarde 72 horas para realizar o rejuntamento do revestimento cerâmico
utilizando rejunte epóxi bicomponente preparado conforme recomendação do
fabricante. As ferramentas apropriadas para aplicação que serão utilizadas são a
espátula metálica a espátula de pvc, esponja, pano, balde com água, óculos e luvas.
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Verifique se as fugas estão limpas e isentas de sobra de argamassa de assentamento
e sujeiras, a partir daí com as espátulas aplique uma pequena porção fazendo pressão
para que o rejunte epóxi penetre nas fugas. Essa operação deverá ser executa de1m²
em 1m²;
p)

Com a espoja umedecida em água remova os excessos de rejunte epóxi

presentes nas fugas do revestimento, e quando necessário limpe a esponja no balde
com água e continue o serviço de limpeza da superfície do revestimento. Finalize a
limpeza polindo com um pano seco e em seguida repita as operações de rejuntamento
em outra área de 1m², após 12 horas de cura o rejunte estará seco.

2.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DO BOX DE BANHEIROS

Para a execução da impermeabilização do box de banheiros é necessário
atender os seguintes passos e detalhamento da prancha 09/16:
a)

Execute a limpeza da superfície da área a ser impermeabilizada,

removendo as impureza e materiais estranhos ao ambiente utilizando vassoura e pá;
b)

Com o auxílio de balde com água, umedeça a superfície a receber a

camada de regularização, despejando e espalhando água sobre a mesma afim de
ajudar na aderência;
c)

Utilizando de colher, régua de pedreiro e desempenadeira, executar a

camada de regularização da superfície, para isso utilize argamassa pronta ou
preparada no traço 1:4 (uma porção de cimento para cada quatro porções de areia);
d)

Executar caimentos mínimos de 1% em direção aos ralos coletores, e

utilizando de uma desempenadeira executar o acabamento deixando uma espessura
mínima de 2 cm para a camada de regularização;
e)

Com a ponta da colher de pedreiro executar o arredondamento dos

cantos utilizando da mesma argamassa pronta ou preparada no traço 1:4, os excessos
de massa deverão ser removidos utilizando uma esponja;
f)

Para a execução da camada de imprimação utilizar a emulsão asfáltica

sem diluição, para isso a camada de regularização deverá estar limpa e seca, e
usando luvas nas mãos e com o auxílio de pincel, trincha rolo de lã espalhar
uniformemente a emulsão asfáltica primeiramente nos ralos rodapés e cantos
arredondados. Em seguida espalhe a emulsão asfáltica sobre a camada de
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regularização e paredes de alvenaria com tijolo cerâmico atingindo a altura mínima de
180 cm. A quantidade de produto a ser aplicado deverá atender as recomendações
do fabricante, que constam no rótulo da embalagem;
g)

Com auxílio de tesoura corte a tela estruturante de poliéster nas

dimensões das paredes e pisos a serem impermeabilizados e utilizando de luvas nas
mãos realize a aderência da tela de poliéster a camada de imprimação exercendo
uma leve pressão na tela contra a camada de imprimação;
h)

Com luvas nas mãos diluir a emulsão asfáltica conforme recomendações

do fabricante e com auxílio de trinchas ou pinceis aplicar a segunda demão de
emulsão asfáltica sobre toda área a ser impermeabilizada;
i)

Ainda utilizando de luvas nas mãos, pincel ou trincha, execute de forma

cruzada a terceira demão de emulsão asfáltica não esquecendo de atender a
quantidade de produto recomendada pelo seu fabricante;
j)

Para realizar a camada de impermeabilização utilize manta asfáltica com

espessura de 3mm, mas para iniciar a execução a camada de imprimação passará
por um tempo de cura de 24 horas;
k)

Organize os equipamentos e ferramentas a serem utilizados para a

execução da camada de impermeabilização sendo eles a tocha maçarico com gás
glp, uma tesoura ou estile, acendedor ou fósforo e colher de pedreiro;
l)

Se necessário com auxílio de tesoura cortar a manta asfáltica no

tamanho desejado;
m)

Dispor o rolo da manta no rodapé da parede e inicie o aquecimento com

o maçarico que deverá ter um regulador controlador da chama, então direcionar a
chama de forma a aquecer a camada de imprimação e a face de aderência da manta
ao mesmo tempo, a partir daí comece a desenrolar a manta asfáltica no sentido de
baixo para cima; Com um pano fazer pressão da manta asfáltica contra a parede
observando para que toda a face da parede tenha contanto com a manta que está
sendo desenrolada para facilitar a aderência e expulsar bolhas de ar. Se a aderência
estiver dificultada, aumente o aquecimento;
n)

Nas emendas deixar um transpasse de 10 cm de sobreposição para que

ocorra aderência a fusão entre as camadas, garantindo assim a estanqueidade, para
isso aquecer as duas camadas das sobreposições e fazer pressão e alisamento com
a colher de pedreiro para gerar uma fusão nas emendas;
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o)

Inicie o teste de estanqueidade então tampe e vede bem os ralos e com

uma lâmina de água de 2cm de altura aguarde 72 horas para garantir a ausência de
vazamentos, caso não apresente vazamentos o teste está aprovado, caso contrário
execute mais uma demão de emulsão asfáltica de forma cruzada a anterior e repita o
teste de estanqueidade até o mesmo ter aprovação;
p)

Com o auxílio de colher de pedreiro régua e equipamentos de

segurança, execute a camada de chapisco e reboco com argamassa pronta ou
preparada no traço de 1:4. Adicione a argamassa o aditivo hidrofugante, dosando a
quantidade conforme recomenda o fabricante do produto. Misture bem até se tornar
uma mistura homogênea, então a argamassa estará pronta para ser utilizada na
parede, deixando assim uma camada de reboco com acabamento desempenado de
2 cm espessura;
q)

O tempo de cura do reboco será de 28 dias, após esse período,

utilizando de ferramentas apropriadas e equipamentos de segurança execute a
camada de revestimento cerâmico. Com a argamassa colante já preparada conforme
recomendações do fabricante utilize colher de pedreiro e fratacho para espalhar a
argamassa colante na parede;
r)

Utilize revestimento cerâmico de primeira qualidade pois os mesmo tem

uma taxa de absorção de umidade inferior e com equipamentos que garantam sua
segurança aplique o revestimento cerâmico realizando uma pressão contra a camada
de argamassa colante, com o auxílio de um martelo de borracha finalize o
assentamento;
s)

Após a conclusão do assentamento do revestimento cerâmico, aguarde

72 horas para realizar o rejuntamento do revestimento cerâmico utilizando rejunte
epóxi bicomponente preparado conforme recomendação do fabricante. As
ferramentas apropriadas para aplicação que serão utilizadas são a espátula metálica
a espátula de pvc, esponja, pano, balde com água, óculos e luvas. Verifique se as
fugas estão limpas e isentas de sobra de argamassa de assentamento e sujeiras, a
partir daí com as espátulas aplique uma pequena porção fazendo pressão para que o
rejunte epóxi penetre nas fugas. Essa operação deverá ser executa de1m² em 1m²;
t)

Com a espoja umedecida em água remova os excessos de rejunte epóxi

presentes nas fugas do revestimento, e quando necessário limpe a esponja no balde
com água e continue o serviço de limpeza da superfície do revestimento. Finalize a
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limpeza polindo com um pano seco e em seguida repita as operações de rejuntamento
em outra área de 1m², após 12 horas de cura o rejunte estará seco.

2.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PLATIBANDAS

As platibandas são elemento que estão expostas diariamente a intempéries e
altas variações climáticas muito comuns em nossa região, em decorrência desses
fatores esse elemento deverá receber uma atenção especial, e para um bom resultado
construtivo deverão ser seguidas as orientações da prancha 10/16 e as seguintes
recomendações construtivas:
a)

Para assentamento do tijolo cerâmico utilize colher de pedreiro linhas

para as fiadas, e prumo para conferência. Os tijolos cerâmicos deverão ser
assentados com argamassa pronta ou preparada no traço de 1:4. Adicione a
argamassa o aditivo hidrofugante, dosando a quantidade conforme recomenda o
fabricante do produto. Misture bem até se tornar uma mistura homogênea, então a
argamassa estará pronta para ser utilizada;
b)

Para a execução do chapisco e camada de reboco impermeabilizado que

serão executados nas duas faces laterais e na face superior das paredes das
platibandas, utilize colher e régua de pedreiro, deixando assim uma camada de reboco
impermeabilizado com acabamento desempenado de 2 cm espessura;
c)

Agora a execução requer trabalho de um calheiro profissional e

qualificado, apresente ao mesmo a prancha 10/16 onde está detalhado o suporte de
fixação e rufo de proteção das platibandas que serão fabricados pelo profissional de
sua confiança;
d)

O suporte de fixação deverá ser construído em chapa de aço

galvanizado com espessura de 0,50mm, e o comprimento de cada suporte deverá ser
≥ 30 cm;
e)
com

O rufo da platibanda deverá ser construído em chapa de aço galvanizado

espessura

de

0,50mm,

atendendo

as

solicitações

do

projeto

de

impermeabilização onde diz que as abas do rufo terão que ficar a uma distância ≥ 4cm
das laterais da parede da platibanda, a inclinação para caída de agua deverá ser ≥
1% para fora em relação a largura do rufo e ainda a aba deverá ter uma altura ≥ 5cm
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para proteger a face superior da umidade. As emendas deverão ser soldadas com
estanhador;
f)

Depois das peças confeccionadas, a instalação será feita com furadeira

e broca de aço rápido, então fure a passagem dos parafusos de fixação do suporte;
g)

A distância de um suporte a outro poderá variar entre 2 a 3m, a partir

daí utilizando de broca de vídea para concreto fure a face superior da platibanda onde
serão fixados os suportes;
h)

Fixe os suportes utilizando de buchas plásticas, parafusos em aço inox

e chave para aperto dos parafusos;
i)

Para o encaixe dos rufos deslize-os de forma longitudinal em relação as

platibandas, percebendo que as abas estão atuando tipo abraçadeiras (abraçando) o
suporte;
j)

As soldas de emenda poderão ser executadas in loco, utilizando de um

aparelho estanhador, energia elétrica e fio de estanho;
k)

Os cantos 90º poderão ser soldados in loco ou poder vir já fabricados.

2.11 IMPERMEABILIZAÇÃO UTILIZANDO CALHAS E CONDUTORES
As calhas são elemento que estão expostas diariamente a intempéries e altas
variações climáticas muito comuns em nossa região, em decorrência desses fatores
esse elemento deverá receber uma atenção especial, e para um bom resultado
construtivo observar a prancha 11/16, devendo ser seguidas as seguintes
recomendações construtivas:
a)

Contrate o trabalho de um calheiro profissional e qualificado, apresente

ao mesmo a prancha 11/16 onde está detalhado como será executado a instalação
da calha que serão fabricados pelo profissional de sua confiança;
b)

A calha deve será ser fabricada em chapa de aço galvanizado com

espessura de 0,50mm, atendendo as solicitações do projeto afim de suprir a demanda
da precipitação pluviométrica;
c)

Na parede da platibanda com o uso de serra mármore executar um corte

longitudinal ao longo de toda platibanda. O corte onde uma das ambas da calha será
inserida deverá ficar a uma altura ≥ a 15 cm acima das telhas de cobertura;
d)

Instale as calhas sobre os caibros deixando um caimento mínimo de 1%

em direção aos ralos coletores e fixe bem uma aba sob a telha e a outra aba encaixe-
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a dentro do corte longitudinal e utilizando de colher de pedreiro e desempenadeira
emasse e reboque com argamassa pronta ou preparada no traço de 1:4 adicionada
de aditivo impermeabilizante;
e)

Adicione a argamassa o aditivo hidrofugante, dosando a quantidade

conforme recomenda o fabricante do produto. Misture bem até se tornar uma mistura
homogênea, então a argamassa estará pronta para ser utilizada;
f)

As soldas de emenda poderão ser executadas in loco, utilizando de um

aparelho estanhador, energia elétrica e fio de estanho;

2.12 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES FACES EXTERNAS E INTERNAS

A pintura é formada por película resistente a agentes patológicos, e tem a
finalidade de impermeabilizar e proteger os materiais, para se ter resultados
satisfatórios essa etapa deverá ser as seguintes etapas e detalhamentos da prancha
12/16:
a)

Com as vigas baldrame já impermeabilizadas, antes de iniciar certifique-

se que o reboco tem 28 dias para sua cura a partir daí siga as próximas etapas;
b)

Prepare e organize os material e ferramentas a serem utilizados, sendo

eles pincéis, rolos de lã antigotas, cabos alongadores para rolos, reservatórios para
misturar e diluir a tinta, bandeja para tinta, lixa, jornais e panos velhos e fitas adesiva
e vassoura, selador massa corrida e tinta espátula, fratacho e escada;
c)

Na parede a receber a pintura passe a vassoura para remover partículas

soltas e poeiras e certifique-se que a mesma está limpa;
d)

Com auxílio de fita adesiva e jornal isole as partes onde não receberão

pinturas;
e)

Na parede internas e externas ainda com acabamento bruto com ajuda

de rolo de lã e pincel, execute a camada de selagem, utilizando selador acrílico para
parede de alvenaria, sendo que a diluição deverá ser realizada de acordo com as
recomendações do fabricante que constam na embalagem do produto;
f)

Utilizando de fratacho e espátula execute o acabamento interno com

massa corrida, espalhando e alisando com o fratacho até conseguir deixar um
acabamento bem uniforme;
g)

Aguarde o tempo de secagem da massa corrida indicada na embalagem

do produto e lixe até atingir a textura desejada. Se necessário emasse a parede para

76

corrigir imperfeiçoes que restaram e lixe novamente até atingir o acabamento
desejado;
h)

Prepare a tinta acrílica semibrilho homogeneizando e diluindo-a

conforme a recomendações do fabricante utilize bandeja de pintura e rolo de lã para
aplicar a 1ª demão na parede interna, e com pincel execute os recortes e arremates;
i)

Ainda com auxílio de rolo de lã e bandeja execute a 2ª demão de tinta

acrílica semibrilho diluída conforme recomendação do fabricante e finalize os recortes
utilizando pincel;
j)

Caso não tenha atingida a cobertura e acabamento ideal, execute a 3ª

demão seguindo a indicação anterior;
k)

Utilizando de rolo para textura modelo estilo pipoca e massa acrílica para

textura, execute o acabamento externo texturizado espalhando com rolo a massa
acrílica, nos cantos onde o rolo não tem acesso faça o detalhe com a ponta do pincel
tipo cutucando a massa acrílica formando o detalhe tipo pipoca;
l)

Aguarde o tempo de secagem da massa acrílica para textura indicada

na embalagem do produto;
m)

Prepare a tinta acrílica semibrilho homogeneizando e diluindo-a

conforme a recomendações do fabricante utilize bandeja de pintura e rolo de lã para
aplicar a 1ª demão na parede interna, e com pincel execute os recortes e arremates;
n)

Ainda com auxílio de rolo de lã e bandeja execute a 2ª demão de tinta

acrílica semibrilho diluída conforme recomendação do fabricante e finalize os recortes
utilizando pincel;
o)

Caso não tenha atingida a cobertura e acabamento ideal, execute a 3ª

demão seguindo a indicação anterior;

2.13 INSTALAÇÕES DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS
PLUVIAIS

Para realização das instalações de esgoto sanitário serão utilizados tubos de
PVC branco (policloreto de polivinila), que serão unidos pelo processo encaixe
utilizando as virolas (cavidade onde fica o anel de borracha para vedação) da bolsa
ou seja, junta elástica conhecido popularmente como borracha de vedação. Para isso
analisar a prancha 13/16 e seguir os seguintes passos para instalação:
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a)

Com o auxílio do arco de serra, os cortes dos tubos devem serem

realizados perpendicularmente ao sentido do tubo;
b)

Utilizando lixa de água 100, executar a total remoção de rebarbas do

corte, impedindo que elementos estranhos favoreçam a obstrução de tubulação;
c)

Se necessário utilizar de uma lima com cabo ou lixa para realizar o

chanfro na parte que será introduzida na bolsa, sem o chanfro o trabalho ficará
dificultado;
d)

Na execução da montagem das conexões e ligações de tubo a tubo

deverão ser utilizadas as juntas de dilatação em todas as virolas, afim de garantir a
estanqueidade;
e)

Antes da montagem verifique se as virolas, ou seja, o alojamento as

borrachas de vedação estão isentas de impurezas, e com a própria mão a encaixe em
seu devido lugar, em seguida lubrifique a borracha de vedação utilizando pasta
lubrificante recomendada pelo fabricante de tubos, afim de não danificar ou reduzir a
vida útil da borracha de vedação;
f)

Execute o encaixe do tubo na bolsa seguindo os critérios de no caso de

tubulações expostas a ponta do tubo introduzido na bolsa (parte mais larga), deve-se
deixar 5mm para permitir movimentação da tubulação, já caso de canalização
embutida, deve-se deixar 2mm;
g)

É obrigatório uma inclinação mínima de 2% do trecho em tubulações de

esgoto sanitário;
h)

Em hipótese alguma utilizar de fogo para moldar bolsas ou curvaturas

em tubulações de PVC, o aquecimento danifica a tubulação de PVC;
i)

As instalações de esgoto sanitário de forma alguma poderão ser

utilizados para escoamento de águas pluviais (chuva). A instalação de águas pluviais
deve ser executada de forma separada independente e deverá seguir os mesmos
critérios de montagem;
j)

Para a execução de tubulação que passe por furos em lajes ou vigas, a

abertura terá que ser maior que o diâmetro da tubulação afim de permitir
movimentações de dilatação sem deformação do tubo;
k)

Para os tubos que ficam enterrados ou em valas, os mesmos devem ser

envolvidos com areia ou terra sem a presença de pedras ou demais materiais que
pousam causar deformações;

78

l)

No caso de instalações que ficam aparentes deverão ser utilizadas

abraçadeiras de fixação, no caso de tubulação horizontal as abraçadeiras devem ter
distância máxima de 10 vezes o diâmetro da tubulação. Para instalação vertical a
distância da abraçadeira não poderá exceder 2 metros para qualquer diâmetro;
m)

As tubulações de esgoto devem ser evitadas ao máximo passar por logo

trecho abaixo das edificações;
n)

Para o teste de estanqueidade é necessário encher toda a tubulação de

água e fazer uma inspeção visual para ver se tem ponto de vazamentos, caso não
ocorra está aprovado no teste.

2.14 INSTALAÇÕES DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Para realização das instalações de água fria serão utilizados tubos de PVC
marrom (policloreto de polivinila) sem a presença de água, que serão unidos pelo
processo soldagem onde para isso é utilizado a cola de PVC. Passos para instalação
observando detalhamento na prancha 14/16:
a)

Com o auxílio do arco de serra, os cortes dos tubos devem serem

realizados perpendicularmente ao sentido do tubo;
b)

Após a realizados dos cortes utilize uma lixa de água 100 para remover

as rebarbas originadas no corte e lixe as superfícies as serem soldadas;
c)

Para a perfeita soldagem, com o auxílio de um pincel ou com o próprio

bico do tubo de cola de PVC distribua uniformemente o adesivo sobre a ponta dos
tubos e bolsa das conexões a serem soldados. A cola deverá ser passada somente
no momento da união das partes a serem coladas;
d)

Com a sua própria força encaixe as extremidades a serem soldadas

realizando um pequeno movimento de rotação e pressão até com o tubo encoste na
profundidade final da bolsa, em seguida remova o excesso da cola adesiva;
e)

Nas conexões roscáveis deverão ser utilizadas fitas vedaroscas, onde

as roscas externas serão envolvidas entre 13 a 15 voltas com a fita vedarosca, que
impedirá o vazamento entre as conexões roscadas;
f)

Durante as instalações dos tubos PVC (policloreto de polivinila) os

mesmos podem serem embutidos nas paredes ou aparentes, no caso de instalações
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aparentes os mesmo devem ser protegidos das intempéries e utilizar suportes
próprios para a fixação da tubulação, evitando assim danos a tubulação;
g)

A cada mudança de direção deve ser a tubulação deverá receber um

suporte de fixação, sendo que a distâncias entre os suportes não poderá exceder a 3
metros;
h)

Nas tubulações embutidas fixar provisoriamente a tubulação utilizando

cunhas de madeiras introduzidas nos furos dos tijolos cerâmicos;
i)

Após a conclusão de toda a instalação e fixação da tubulação, com a

mesma ainda exposta aguarde 12 horas após a última soldagem para submeter a
mesma ao teste hidráulico de estanqueidade. Verifique o alinhamento da tubulação,
podendo identificar visualmente possíveis falhas na soldagem, então é o momento de
submeter as tubulações a uma pressão hidráulica que deverá ser superior a uma vez
e meia a pressão de uso especificada em projeto. O sistema estará aprovado após
ser submetido a uma hora de pressão sem apresentar perda de pressão ou
vazamentos;
j)

Após aprovado o teste de estanqueidade as tubulações embutidas

poderão ser fechadas com a argamassa de reboco;

2.15 INSTALAÇÕES DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA QUENTE

Para realização das instalações de água quente serão utilizados tubos de
PPR (polipropileno copolímero random) sem a presença de água, que serão unidos
pelo processo de aquecimento das peças a serem soldadas, para isso é utilizado um
aparelho elétrico termofusor. Observar a prancha 15/16 e seguir abaixo os passos
para instalação:
a)

No início do trabalho limpar com um pano umedecido em álcool os

bocais de aquecimento do termofusor e verificar se os mesmos estão conectados a
placa de alumínio;
b)

Os cortes dos tubos devem ser executados com tesouras próprias para

atividade, sendo assim os cortes devem ser perpendiculares e quando executado com
ferramenta apropriada ficam isentos de rebarbas;
c)

Limpar com álcool e pano umedecido as extremidades dos tubos e

conexões a serem unidos antes de efetuar cada termofusão;
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d)

Com o auxílio de trena e lápis de carpinteiro marcar na extremidade dos

tubos e conexões a correta profundidade a ser introduzida no bocal do termofusor,
para esse caso tubo e conexão de 25mm a profundidade de inserção no bocal será
de 25mm;
e)

Durante o mesmo tempo introduzir o tubo e a conexão em seus

respectivos bocais de aquecimento sem permitir que ultrapassem a marcação da
profundidade de inserção já executada com auxílio de trena e lápis de carpinteiro,
cuidando para garantir a perpendicularidade em relação a placa do termofusor;
f)

Nesse caso para a utilização do tubo de 25mm deverá ser respeitado o

tempo de contato mínimo para aquecimento que será de 7 segundo, tempo máximo
para introdução na conexão será de 4 segundos e o tempo de esfriamento 2
segundos;
g)

Assim que o tempo de aquecimento serem atendidos conforme

indicação da tabela abaixo retirar o tubo e a conexão do termofusor, conectar as peças
até o anel que será moldado no tubo e na conexão durante o aquecimento no
termofusor;
h)

Após a união das peças a serem termofusionadas não submeter as

mesmas a tensões e torções até que esteja totalmente fria conforme indicação
anterior;
i)

Nas conexões roscáveis deverão ser utilizadas fitas vedaroscas, onde

as roscas externas serão envolvidas entre 13 a 15 voltas com a fita vedarosca, que
impedirá o vazamento entre as conexões roscadas;
j)

Durante as instalações dos tubos PPR (polipropileno copolímero

random) os mesmos podem serem embutidos nas paredes ou aparentes, no caso de
instalações aparentes os mesmo devem ser protegidos das intempéries e utilizar
suportes próprios para a fixação da tubulação, evitando assim danos a tubulação;
k)

A cada mudança de direção deve ser a tubulação deverá receber um

suporte de fixação, sendo que a distâncias entre os suportes não poderá exceder a 3
metros;
l)

Nas tubulações embutidas fixar provisoriamente a tubulação utilizando

cunhas de madeiras introduzidas nos furos dos tijolos cerâmicos;
m)

Após a conclusão de toda a instalação e fixação da tubulação, com a

mesma ainda exposta submeter a mesma ao teste hidráulico de estanqueidade. O
teste deverá ser executado após uma hora a última termofusão, utilizando de um
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manômetro que indicará a pressão estática normal da tubulação, e com o auxílio da
válvula redutora de pressão, aumente a pressão estática em um intervalo de dez
minutos, e assim permanecerá por aproximadamente uma hora. Caso não ocorra
diminuição ou variação da pressão, o teste de estanqueidade é aprovado.
n)

Após aprovado o teste de estanqueidade as tubulações embutidas

poderão ser fechadas com a argamassa de reboco;

2.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DOS VÃO DE ABERTURAS EXTERNAS

Para a execução da impermeabilização dos vãos de aberturas externas é
necessário atender os seguintes passos e detalhamento da prancha 16/16:
a)

Os assentamentos dos tijolos que contornam os montantes laterais e

concretagem das vergas superiores e inferiores deverão ser executados com o auxílio
de colher, régua, nível e linha de pedreiro utilizando de argamassa pronta ou
preparada no traço 1:4 (uma porção de cimento para cada quatro porções de areia);
b)

Adicione a argamassa o aditivo hidrofugante, dosando a quantidade

conforme recomenda o fabricante do produto. Misture bem até se tornar uma mistura
homogênea, então a argamassa estará pronta para ser utilizada no assentamento.
c)

Os montantes laterais, deverão ter uma dimensão ≥ 20cm de

assentamento de tijolo cerâmico com argamassa adicionada de aditivo hidrofugante.
d)

Execute a camada de chapisco, reboco e requadro dos montantes e

vergas utilizando da mesma argamassa com aditivo hidrofugante, deixando assim
uma camada de reboco com acabamento desempenado de 2 cm espessura;
e)

Cuide para o requadro do montante superior e inferior ter um caimento

no sentido externo a edificação de 2%.
f)

Após o reboco já curado sobre o requadro da verga inferior assente o

revestimento em granito conhecido como soleira. O assentamento deverá ocupar toda
a largura da parede e ser executado com argamassa colante e atender ao caimento
mínimo de 2%, deixando a pingadeira afastada a uma distância de 4 cm da parede;
g)

Caso necessite fazer furos nos requadros, tomar o cuidado de preencher

não só o furo da bucha como também o interior da bucha com borracha de silicone.
h)

Nos encontros do perfil de alumínio com a alvenaria se necessitar selar

com a espuma de poliuretano.
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3. CONCLUSÃO

O presente estudo destaca que a execução da atividade técnica de
impermeabilização das fundações rasas resulta na proteção contra a presença da
umidade nos elementos estruturais e elementos construtivos das edificações,
proporcionando vantagens econômicas quando executada em harmonia com os
demais projetos e no início da obra, garantindo assim um maior período de vida útil
da edificação, proporcionando um ambiente salubre, melhorando o conforto e a
qualidade de vida dos seus habitantes.
Conclui-se que o projeto de impermeabilização é de fundamental importância,
pois quando compatibilizado com os demais projetos de construção garante um
melhor planejamento e dimensionamento do sistema de impermeabilização mais
indicado para cada situação na obra.
Com o crescimento das exigências de qualidade nas edificações, o mercado
da construção civil conta hoje com uma variedade de produtos que atendem a
eficiência e a qualidade na técnica de execução da impermeabilização. Portanto
atualmente o mercado é atendido com impermeabilizantes flexíveis, semiflexíveis e
impermeabilizantes rígidos, além de contar com empresas e profissionais qualificados
e comprometidos a desempenhar um excelente trabalho de impermeabilização e
recuperação das edificações.
Os produtos são indicados e dimensionados de acordo com cada tipo de
situação na obra, para tanto observou-se que a impermeabilização das fundações
diretas utilizando emulsão e manta asfáltica como matéria prima, resulta em
vantagens e bons resultados quando executado por profissional qualificados. Por se
tratar de um produto pré-fabricado e produzido industrialmente por máquinas que
garante um maior controle tecnológico, a manta asfáltica possui qualidade e
uniformidade na espessura, resistência e flexibilidade do material, sendo
recomendado para fundações diretas ou rasas por permitirem movimentações das
estruturas e serem de rápida aplicação.
Sabe-se que a umidade em contato com os elementos de fundações não
impermeabilizados, além de resultar nas manifestações patológicas que reduzem o
tempo de vida útil das edificações, contribuem com o acréscimo de despesas para a
recuperação e reparo das partes diretamente afetadas.
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Com o presente estudo conclui-se que a umidade é um agente causador de
inúmeras patologias nas edificações, portanto, caso os elementos estruturais das
fundações,

não

possuam

um

bom

projeto

e

execução

da

técnica

de

impermeabilização, a água que se faz presente no solo poderá ser absorvida pelos
elementos estruturais, e consequentemente serem transportados pelo processo de
capilaridade a demais partes construtivas das edificações, causando patologias como
o mofo, bolor, oxidação, deterioração e outros aspectos negativos para o
empreendimento. Outro fator de suma importância é a realização das manutenções
preventivas nos sistemas de impermeabilização que devem ser executadas
periodicamente para garantir maior eficiência no desempenho de vedação da contra
a umidade.
Através da pesquisa finalizada, conclui-se que a água presente no solo
indiferente de seu estado, se tiver em contato com a edificação que não estiver
estanque acarretará danos patológicos. Portanto o município de Caçador - SC é onde
estão inseridas as edificações estudadas, região que possui um clima temperado
úmido onde dados registrados pela Epagri revelam que no período de janeiro a
dezembro de 2014 o índice pluviométrico foi de 2.307,8mm/ano, sendo que a média
nacional registrada foi de 1.797mm/ano.
Esses números comprovam que umidade presente na região é alta, então
concluí que a alternativa correta para minimizar os danos causados as edificações
pela presença de umidade é a execução de um projeto de impermeabilização,
utilizando de especificações adequadas a cada tipo de situação acompanhado dos
detalhamentos de execução, sendo assim, deixo aberto e exposto todo conteúdo para
possível análise crítica ou até mesmo ser melhorado.
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