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RESUMO 

 

O presente trabalho versa sobre o estudo dos sistemas de impermeabilização contra 

a umidade em construções. É apresentado sob a forma de trabalho de conclusão de 

curso atendendo a requisito obrigatório para a obtenção do grau de Bacharel em 

Engenharia Civil pela UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. O objetivo 

geral da pesquisa é indicar soluções de impermeabilizações para prevenção de 

umidade em edificações. São objetivos específicos: identificar os tipos de umidade e 

as patologias decorrentes; descrever as principais técnicas de impermeabilização 

disponíveis no mercado; indicar os produtos impermeabilizantes; descrever a correta 

execução dos sistemas de impermeabilizações existentes, a partir de dois estudos 

de casos. Em pequenas e grandes edificações torna-se necessário tratarmos sobre 

suas respectivas patologias, tendo em vista que este é um problema comum 

atualmente. O presente trabalho mostrará primeiramente as origens desse 

problema, visando os tipos de umidade existentes, segundo a classificação 

bibliográfica e posteriormente a impermeabilização, solução cabível a esta 

adversidade, bem como a sua definição, tipos e classificações, relacionando-as com 

informações sobre os detalhes construtivos. E na segunda parte do trabalho vou 

tratar sob os estudos de casos. 

 
Palavras-Chave: Impermeabilização; Umidade; Construções; Patologias. 
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ABSTRACT 

 

This paper deals with the study of waterproofing systems against moisture in 

buildings. It is presented in the form of completion of course work given the 

mandatory requirement for the degree of Bachelor of Civil Engineering from UNIARP 

- University Alto Vale do Rio do Peixe. The overall objective of the research is to 

indicate waterproofing solutions for moisture prevention in buildings. Specific 

objectives: identify the types of moisture and the resulting pathologies; describe the 

main waterproofing techniques available on the market; indicate waterproofing 

products; describe the proper performance of the existing waterproofing systems 

from two case studies. In small and large buildings it is necessary to treat the 

respective conditions, considering that this is a common problem today. This paper 

first shows the origins of this problem by targeting the existing moisture types, 

according to bibliographic classification and later waterproofing, appropriate solution 

to this adversity, as well as its definition, types and classifications, relating them with 

information about the details constructive. And in the second part I will deal in the 

case studies. 

 
Keywords: Waterproofing; Humidity; buildings; pathologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sendo a umidade, sinônimo de preocupação constante na área da 

Construção Civil, devido aos seus efeitos negativos causados ao ser humano, é 

indiscutível que essa precisa ser combatida através de procedimentos de prevenção 

e correção. 

Ao decorrermos sobre o assunto, torna-se imprescindível abordarmos sobre a 

Impermeabilização, solução cabível para o problema. 

Segundo Siqueira apud Soares (2014, p15) “A impermeabilização é o 

envelope da edificação. Um sistema que protege a edificação das condições do 

meio onde está edificada, além do isolamento de certos cômodos da própria 

estrutura”. 

A NBR 9575 (ABNT, 2003) também é pacífica quanto ao entendimento de que 

esta é: 

 “Conjunto de produtos e serviços destinados a conferir estanqueidade às 

partes de uma construção.” Sendo que o conceito de estanqueidade é referido na 

mesma norma como: “Propriedade de um elemento (ou conjunto de componentes) 

de impedir a penetração ou passagem de fluidos através de si. A sua determinação 

está associada a uma pressão limite de utilização (a que se relaciona nas condições 

de exposição do elemento)”. 

Nesta premissa, desenvolve-se a ideia de que a impermeabilização deve 

andar lado a lado com o desenvolvimento do projeto de cada obra realizada, sendo 

utilizada como suporte ao resguardo dos impasses ocasionados principalmente pela 

umidade. 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O tema pretende em um primeiro momento abordar os tipos de umidade 

existentes atualmente, relacionando-os com as patologias causadas por eles. Em 

um segundo momento será apresentado técnicas de impermeabilização, solução 

plausível para o problema das infiltrações, observando-se a sua viabilidade quanto 

ao custo/benefício. 
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1.2. PROBLEMA 

 
Quando há um projeto de impermeabilização, quais os procedimentos e 

materiais que devemos usar para cada área da edificação?   

 

1.3. PRESSUPOSTO 

 

Hoje, com a exigência de qualidade cada vez maior no mercado há uma 

preocupação crescente das construtoras quando à qualidade dos seus serviços 

executados, além da possibilidade de uso com toda capacidade de serviço das 

edificações. O desempenho adequado dos impermeabilizantes é obtido com 

interação de vários componentes, diretamente relacionados entre si, pois a falha de 

um deles pode prejudicar o desempenho e durabilidade da impermeabilização. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 

Nos primórdios da existência humana, a umidade era um grande empecilho 

para a integridade física do homem primitivo, tendo este que passar a se abrigar em 

cavernas, para refugiar-se também do frio, da chuva e dos animais. Observou-se 

que a umidade adentrava através das paredes após ascender do solo, tornando a 

habitação nociva para a saúde. 

Foram esses e outros motivos que impuseram ao homem o aperfeiçoamento 

dos métodos de construção de suas moradias, de forma que a sua habitação ficasse 

cada vez mais segura. O calor, a abrasão e principalmente a água, devido a sua alta 

capacidade de penetração foram e sempre serão os grandes vilões responsáveis 

pela progressiva degradação e consequentemente a desvalorização das edificações. 

Sendo a água um destes principais fatores, verificou-se preciso ao longo do 

tempo o desenvolvimento de produtos eficazes contra a ação indesejada desse 

líquido. A impermeabilização tornou-se cada vez mais importante para a engenharia 

atual, representando uma pequena parcela do custo e volume de uma obra, quando 

idealizada previamente. Sendo indispensável a sua inclusão no projeto, detalhando 

a localização exata da sua espessura, peso, caimento e encaixes estando esta em 

concordância com os projetos hidráulicos e elétricos. 
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É mais vantajosa e econômica a execução da impermeabilização no decorrer 

da obra do que sucessivamente a esta, quando sobrevirem os inevitáveis impasses 

com a umidade como eflorescências, bolores, manchas e oxidação das armaduras, 

deixando o ambiente com aspecto desagradável e insalubre. 

Tendo em vista os fatos mencionados, torna-se imprescindível o estudo da 

impermeabilização, perfazendo a análise completa sobre o tema, explorando 

conhecimentos desde a situação problema até a resolução cabível. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é indicar soluções impermeabilizantes para 

prevenção de umidade em edificações. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar os tipos de umidade e as patologias decorrentes; 

 Descrever as principais técnicas de impermeabilização disponíveis no 

mercado; 

 Identificar os produtos impermeabilizantes; 

 Descrever a correta execução dos sistemas de impermeabilizações 

existentes, a partir de dois estudos de casos. 

 

1.6. METODOLOGIA 

 

A implantação de um projeto de impermeabilização muitas vezes não é tão 

simples assim e depende de alguns fatores para ser realizado um trabalho de boa 

qualidade. Esses fatores como a qualidade, a estética e o custo beneficio do 

produto, e mesmo a execução respeitando todas as orientações do fabricante, pode 

dar um excelente resultado para a obra.  

Para a realização dos testes feitos nos estudos de casos foram estabelecidos 

critérios, ideias e estudos dos próprios funcionários da empresa, sendo assim não 

existindo normas específicas para esses tipos de experiências.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 
2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1.1. Origem da Umidade e suas Patologias 

 
O homem primórdio desenvolvia suas moradias preocupando-se com suas 

necessidades, porem as condições de construção naquela época desfavoreciam a 

qualidade, ocasionando algumas dificuldades de uso das mesmas (VEDACIT, 2015). 

De acordo com Righi (2009), as patologias das construções sempre afetaram 

de alguma forma o ser humano, tendo o mesmo que estudar e desenvolver alguns 

métodos para acabar com esse maleficio.  

As patologias decorrentes da umidade são um assunto que carece de maior 

estudo, em vista de que essas são as responsáveis por inúmeros danos ao ser 

humano atualmente. 

Como forma de solucionar os impasses causados pelas patologias, a 

impermeabilização trouxe uma garantia de proteção contra os elementos naturais. A 

durabilidade dos materiais colocados numa construção depende muito do tipo e da 

execução dessas impermeabilizações (RIGHI, 2009). 

 

2.1.2 Tipos de Umidade 

 

Conforme Righi (2009), a água pode ser vista como um agente de 

degradação ou com meio para a instalação de outros agentes.  

Sendo esta uma dos principais responsáveis pelas patologias, sejam de forma 

direta ou indireta, em estado de gelo, líquido ou vapor, Lersch (2003) classificou a 

umidade nas edificações como: 

 Umidade por infiltração; 

 Umidade ascensional; 

 Umidade por condensação; 

 Umidade de obra; 

 Umidade acidental. 
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2.1.2.1. Umidade por Infiltração 

 
De acordo com Venturini (2009), “é a umidade que passa de uma área para 

outra através de pequenas trincas nas divisórias que as separam”.  

Assim Venturini (2009) também relata que essa umidade é decorrente da 

água da chuva, sendo que se esta for combinada com o vento pode agravá-la com o 

aumento da pressão da infiltração. 

Inicia-se a infiltração, quando a água localizada nas aberturas do solo entra 

na construção , ocasionando manchas de umidade e infiltrações maiores, com o 

aparecimento ou a emersão da água na superfície (SOARES, 2014). 

Soares (2014) também comenta que as aguas das chuvas intensas, quando 

infiltradas, ou até mesmo os vazamentos das tubulações hidráulicas podem provocar 

respectivamente o mesmo efeito e problema, ainda que o solo estiver 

aparentemente seco no momento da execução da obra. 

 

Figura 1 - Processo de Umidade por Infiltração 

 

Fonte: (Construção e Reforma, 2007). 

 

2.1.2.2 Umidade Ascensional 

 
Conforme o dicionário Aurélio, Ascensional significa “que tende a subir ou a 

fazer subir”. 
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O conceito de Righi (2009) relata que esse tipo de umidade é caracterizado 

pela água originada do solo, seja ela natural de determinada época do ano ou em 

decorrência da presença de lençóis freáticos superficiais. 

Feilden (2003) coloca que a ascensão da água em paredes e pisos ocorre 

através de um fenômeno denominado capilaridade, onde os vasos capilares são 

pequenos canais vazios existentes em materiais diversos como os cerâmicos e 

lenhosos, que permitem a água subir até o momento em que entra em equilíbrio com 

a força da gravidade. 

 

Figura 2 - Umidade ascendente em paredes homogéneas 

 

Fonte: (Luso, 2002). 
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Figura 3 - Umidade ascendente em paredes não homogéneas 

 

Fonte: (Luso, 2002). 

 

2.1.2.3 Umidade por Condensação 

 

De acordo com a NBR 9575 (ABNT, 2003, p.2), “é a água com origem na 

condensação de vapor d‟água presente no ambiente sobre a superfície de um 

elemento construtivo deste ambiente”. Desta maneira, ocorre geralmente em saunas 

e frigoríficos. 

Decorre do excesso de umidade do ar e da presença de superfícies que 

estejam com temperatura abaixo da correspondente ao ponto de orvalho (RIGHI, 

2009). 

Além disso, Righi (2009) aponta que esse tipo de umidade é formado a partir 

da diminuição da capacidade de absorção de aquosidade pelo ar quando é resfriado 

na interface da parede, ocasionando a precipitação. 

Conforme Queruz (2007) este é um fenômeno que apresenta-se apenas de 

forma superficial, ou seja não costuma adentrar em grandes profundidades. 
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Figura 4 - Processo de umidade por Condensação 

 

Fonte: (Busarello Representações, 2013). 

 

2.1.2.4 Umidade de Obra 

 

É a umidade proveniente geralmente das argamassas reboco que 

transferem o excesso de umidade para a parte interna das alvenarias. O grande 

estudioso acerca do assunto Queruz (2007) caracteriza-a como uma umidade que 

fica interna aos materiais por ocasião de sua execução e que acaba por se 

exteriorizar em decorrência do equilíbrio que se estabelece entre material e 

ambiente. 

 

Figura 5 - Umidade de Obra 

 

Fonte: (Fercenter Marin, Dicas para Construir, 2015). 
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2.1.2.5 Umidade Acidental 

 
Segundo Kluppel e Santana (2006), esse tipo de umidade é caracterizado 

através do surgimento de manchas isoladas nas paredes, com um formato similar ao 

circular e com o centro mais úmido, gerando poeiras na área afetada. 

A mesma é causada pelas falhas em tubulações como sistemas pluviais, de 

esgoto e água potável, ocasionando as infiltrações (RIGHI, 2009). 

Righi (2009), também cita que a umidade decorrente deste tipo de origem 

carece de uma atenção especial quando se trata de obras mais antigas, pois tal fato 

surge através da presença de matérias que tiveram o seu tempo de utilidade já 

encerrado. 

 

Figura 6 - Parede mostrando a umidade acidental 

 

Fonte: (Dicas de Construções, 2015). 

2.1.3 Impermeabilização 

 

2.1.3.1. Definição 

 

Impermeabilização, segundo a NBR 9575 (ABNT, 2003, p.3) é um: “produto 

resultante de um conjunto de componentes e elementos construtivos que obtiveram 

proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e de 

umidade”. 
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Os sistemas de impermeabilizantes devem atender as exigências de 

desempenhos decorrentes dos efeitos citados pela NBR 9575 (ABNT, 2003 
p.11), e descritos a seguir: 

 Puncionamento: ocasionado pelo impacto de objetos que atuam 

perpendicularmente ao plano da impermeabilização; 

 Fendilhamento: ocasionado pelo impacto pontual de objetos no 
sistema impermeabilizante, ou pelo dobramento ou pela rigidez excessiva 

do sistema; 

 Ruptura por tração: ocasionado por esforços tangenciais ao plano da 
impermeabilização, devido à ação da frenagem, aceleração de veículos ou 
pela movimentação do substrato; 

 Desgaste: ocasionado pela abrasão devida à ação de movimentos 
dinâmicos ou pela ação do intemperismo; 

 Deslocamento: ocasionado pela perda da aderência; 

 Esmagamento: redução drástica da espessura, ocasionada por 

carregamentos ortogonais ao plano da impermeabilização. 

 

2.1.4. Tipos de Impermeabilização  

 
Morais (2002) menciona que existe diferença entre os sistemas de 

impermeabilização e essas desigualdades podem ser de concepção, principio de 

funcionamento, materiais e técnicas de aplicação entre outros. Estas variações 

servem de base para diversas classificações, que podem auxiliar na compreensão e 

comparação dos sistemas existentes no mercado brasileiro. 

Conforme NBR 9575 (ABNT, 2003) os tipos de impermeabilização são 

separados em rígida e flexível. 
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Tabela 1 - Algumas características entre os tipos de sistemas de impermeabilização 

 RIGIDOS  

 

FLEXIVEL 

APLICAÇÕES 

INDICADAS 

 

Sua aplicação é recomendada para as 

partes mais estáveis da edificação. São 

locais menos sujeito ao aparecimento de 

trincas e fissuras, que poderiam 

comprometer a impermeabilização. Por isso, 

sua principal utilização ocorre em 

fundações, pisos internos em contato com o 

solo, contenções e piscinas enterradas.  

 

A elasticidade desses produtos faz com 

que eles sejam mais indicados para 

estruturas sujeitas a movimentações, 

vibrações, insolação e variações 

térmicas (dilatações e contrações). 

Portanto, são mais usados em lajes 

(térreo e cobertura), banheiros, cozinhas, 

terrações e reservatórios. 

COMO SÃO 

VENDIDOS 

 

Como aditivos químicos para argamassa ou 

como argamassa industrializada. Também 

são encontradas misturas aplicadas em 

forma de pintura, formando um revestimento 

impermeável. 

 

Os sistemas flexíveis são encontrados 

na forma de mantas, aderidas ou não a 

estruturas. Também fazem parte desse 

grupo misturas moldadas no local, que, 

depois de seca, formam uma membrana 

elástica protetora.  

EXEMPLOS 

 

 Argamassas impermeabilizantes; 

 Cimentos poliméricos ; 

 Cristalizantes; 

 Resinas epóxi. 

 

 Mantas asfálticas; 

 Membranas asfalaticas 

moldadas no local (a quente ea 

frio) 

 Mantas de PEAD, PVC e PDM. 

 Membrana de poliuretano, 

resinas acrílicas, etc. 

Fonte: (PINI, 2012). 

 

2.1.4.1. Impermeabilização Rígida 

 
 Segundo a NBR 9575 (ABNT, 2003, p.4) Impermeabilização Rígida “é um 

conjunto de materiais ou produtos aplicáveis nas partes construtivas não sujeitas à 

fissuração”. Esse método de impermeabilização não movimenta-se com a estrutura, 

onde leva a exclusão de áreas expostas de temperaturas de variam.  

De acordo com Borges (2009) esse sistema consiste no acréscimo de 

impermeabilizante na argamassa de cimento e areia e esse sistema também pode 

ser considerado como o primeiro método de impermeabilização. 
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Usos mais comuns segundo o Salgado (2011): 

 Impermeabilização de vigas baldrames. 

 Impermeabilização de argamassa, concretos e revestimentos; 

 Tratamentos de subsolos, túneis; 

 Revestimento de piscinas, caixas d‟ água e reservatórios. 

 
 

2.1.4.1.1. Cristalizantes 

 

Os cimentos cristalizantes são compostos de cimentos especiais e aditivos 

minerais, que contem propriedade de introdução osmótica nos capilares da sua 

formação, gerando um gel que se cristaliza, integrando-se ao concreto de cálcio 

estáveis e insolúveis (RIGHI, ano apud DENVER, 2009).  

Existem dois tipos de cristalizantes, os cimentos cristalizantes e os 

cristalizantes líquidos.  

Segundo Silveira (2001), no primeiro tipo, os cimentos cristalizantes são 

aplicados diretamente nas superfícies de concreto, argamassa ou alvenaria sob 

forma de pintura, previamente saturadas com água.     

No segundo tipo, os cristalizantes líquidos tem a tarefa de preencher a 

porosidade das alvenarias de tijolos maciços, a base de silicatos e resinas que 

infiltrados e, por ação de cristalização, impede a umidade ascendente (VIAPOL, 

2008). 
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Figura 7 - Aplicação de cristalizante na forma de pintura direto da alvenaria 

 

Fonte: (Revista Silva, 2004). 

 

Figura 8 - Aplicação de cristalizante na forma de pintura no concreto 

 

Fonte: (Manuais de escopo, 2015) 

 

2.1.4.1.2 Cimento Impermeabilizante de Paga Ultra-rapida 

 

Segundo SIKA, (2015) esse produto é uma solução aquosa de silicato 

modificado, que ao agregar com cimento e água, transforma-se em hidrosilicato, que 

tem como principais características ser um cristal insolúvel em água, que enche os 

poros da argamassa. 
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Em pastas de cimento o produto é utilizado como aditivo liquido de pega ultra-

rápida. Essa pasta apresenta alta aderência e grande poder de tamponamento, com 

um inicio de pega entre 10 e 15 segundos e fim entre 20 e 30 segundos (SIKA, 

2008). 

Proporcionando uma impermeabilização definitiva, indica-se este produto em 

lugares que haja infiltrações e jorros de agua sob pressão, com cortinas, galerias, 

poços de elevadores, subsolos e estruturas sujeitas a infiltrações por lençol freático, 

sendo essa uma solução temporária (DENVER, 2008). 

 

Figura 9 - Procedimento de aplicação do cimento de pega ultra-rápida 

 

Fonte: (Righi, 2009) 

 

2.1.4.1.3. Argamassa Polimérica 

 

A argamassa polimérica é normalmente constituída por cimento Portland, 

área e água, podendo também conter vários outros aditivos, e substituindo alguns 

produtos como a argamassa convencional ou a argamassa cimentícia (LUCHESE, 

2013). 

Como define a editora PINI (2013), a argamassa polimérica é o sistema de 

impermeabilização mais utilizado nas obras brasileiras, pois tem uma facilidade 
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maior de aplicação e menor custo comparado com outros métodos. Essa solução é 

indicada em caso de cortinas de contenção, reservatórios enterrados (incluindo 

piscinas), cisternas, baldrames, rodapés e subsolos, além de áreas frias, como 

banheiros, lavabos, cozinhas e áreas de serviço, para conter a umidade e evitar a 

infiltração em estruturas sujeitas a pouca ou nenhuma movimentação. 

A impermeabilização decorre da formação de um filme de polímeros que 

impossibilita a passagem da água e da granulometria fechada dos agregados 

contidos na porção cimentícia. Esse método suporta pressões positivas e negativas 

e acompanha de maneira satisfatória, pequenas movimentações das estruturas 

(SAYEGH, 2001). 

 

Figura 10 - Assentamento de tijolos com argamassa polimérica 

 

Fonte: (Gerencia de obras, 2014). 

 

2.1.4.1.4. Argamassa Impermeável com Aditivo Hidrófugo  

 

Denver Impermeabilizantes (2014, p.1) define esse método como “um aditivo 

liquido e de pega normal impermeabilizante por hidrofugação indicado para uso em 

concreto e argamassas”. 

Através de completar os vazios nos capilares na pasta de cimento hidratado, 

os aditivos hidrófugos disponibilizam a redução da permeabilidade e absorção 
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capilar, tornando as argamassas e os concretos impermeáveis á infiltração de agua 

(SIKA, 2008).  

O uso mais comum da argamassa com aditivo hidrófugo, segundo a Dever 

Impermeabilizante (2014, p.1) é:  

 Em impermeabilizações de fundações (em combinação com 

Denverimper Black);  
 Em argamassas de revestimento de paredes e contrapisos de locais 

úmidos;  
 Em argamassas de assentamento de blocos e tijolos para evitar 

umidade ascendente e melhora da trabalhabilidade;  

 Em concretos de peças sujeitas à intensa umidade;  
 Em revestimentos impermeáveis de reservatórios. 

 

Segundo a editora PINI, equipe de obra (2013) para formar um revestimento 

com propriedades impermeabilizantes devem ser adicionados às argamassas esses 

tipos de aditivos que reduzem a permeabilidade, formando uma repelência à água 

na estrutura interna dos capilares. 

 

Figura 11 - Preparo da argamassa com aditivo hidrófugo 

 

Fonte: (Righi, 2009, p.26).  
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2.1.4.2. Impermeabilização Flexível 

 

Compreende impermeabilizante flexível conforme Righi (2009) como o 

conjunto de materiais ou produtos que pode ser moldado no local e chamados de 

membranas ou pré-fabricadas e chamadas de mantas e que são aplicados nas 

partes construtivas e sujeitas a fissuração. 

 

2.1.4.2.1 Membranas Poliméricas  

 

Denver (2014, p.2) define membrana polimérica como “um impermeabilizante 

flexível, bicomponente, formulado à base de polímeros acrílicos (resina 

termoplástica), cimentos, cargas minerais inertes e aditivos”. 

Esse é um sistema de impermeabilização mais indicado em reservatórios 

elevados ou apoiados em estruturas de concreto armado e em torres de água 

(VIAPOL, 2008).  

Para Silveira (2001) como propriedade físico-química ressalta a formação de 

uma película impermeável que garante uma impermeabilização para pressão de 

água positiva e negativa, assim como uma excelente aderência a estruturas de 

concreto, alvenaria e argamassa. 

Aplicado sobre superfícies de concreto ou argamassa deve-se 
preparar a mistura mecanicamente até atingir a consistência de uma pasta 
cremosa, lisa e homogênea. A seguir, aplicar a primeira demão do produto 

sobre o substrato úmido, com o auxílio de uma trincha, aguardando a 
completa secagem e a segunda demão em sentido cruzado em relação à 
primeira, incorporando uma tela industrial de poliéster resinada. Aplicar as 

demãos subsequentes, aguardando os intervalos de secagem entre demãos 
até atingir o consumo recomendado. Proceder à cura úmida por, no mínimo, 
três dias (RIGHI, 2009, p.32). 
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Figura 12 - Impermeabilização de laje com membrana polimérica 

 

Fonte: (Interempresas, 2013) 

 

2.1.4.2.2 Membrana Asfáltica  

 

As membranas asfálticas têm como composição nas suas 

impermeabilizações os materiais derivados de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo) 

define Righi (2009). 

Quanto as suas aplicações, estas podem ser a frio ou a quente. Se for o 

método a frio este deve ser feito como se fosse uma pintura com trincha rolo ou 

escova. No caso de substrato seco deve ser aplicado, o produto com a primeira 

demão, sendo que na segunda aplicar-se-á em sentido cruzado (RIGHI, 2009). 

 

Figura 13 - Execução de membrana asfáltica a quente 

 

Fonte: (Righi, 2009, p.33). 
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Ao contrario, Morais (2002) afirma que se o método for a quente, deverá ser 

utilizado neste, mão de obra especializada, visto que o mesmo carece do uso de 

caldeira. 

 

Figura 14 - Execução de membrana asfáltica a quente 

 

Fonte: (Righi, 2009, p.33). 

 

2.1.4.2.3 Membrana Acrílica  

 

Segundo Denver (2008), a Membrana Acrílica é um impermeabilizante 

formulado à base de resinas acrílicas dispersas sendo indicados para 

impermeabilização exposta de lajes de cobertura, marquises, telhados, pré-

fabricados e outros. 

Assim Denver (2008) também menciona que para uma aplicação primária, a 

mesma deverá ser posta sobre a superfície úmida através de duas demãos de 

argamassa polimérica em sentidos cruzados. 

O mesmo possui inúmeras vantagens, sendo que a principal é que este não 

necessita de uma camada protetiva sobre a membrana, apenas será imprescindível 

em caso de o uso da laje ser muito intenso de pessoas ou tráfego de automóveis. 
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2.4.1.2.4 Mantas Asfálticas 

 

Conforme Righi (2009) as mantas asfálticas são as chamadas membranas 

pré-fabricadas. São produzidas com estruturas de asfaltos modificados com 

polímeros e armados com estruturantes especiais, dependendo o seu desempenho 

da composição desses dois componentes. São esses asfaltos modificados, 

presentes no conteúdo da manta os grandes responsáveis pela impermeabilização. 

Conforme dispõe a NBR 9952 (ABNT, 2007, p.2), os tipos de asfalto 
a serem utilizados nas mantas são: 

 Elastoméricas: Apresentam a adição de elastômeros em sua 
massa. Usualmente é usado SBS (Estireno-Butadieno-Estireno). 

 Plastoméricas: São mantas que apresentam a adição de 
plastômeros em sua massa. Usualmente é usado APP (Polipropileno 
Atático) 

 Oxidado: São mantas de asfalto oxidado, policondensado, ou 
com a adição de uma mistura genérica de polímeros. 

A mesma norma classifica as mantas asfálticas, em relação ao 

estruturante interno, nos seguintes tipos: 

 Filme de polietileno. 

 Véu de fibra de vidro. 

 Não tecido de poliéster. 

 Tela de poliéster. 
 

Em relação à espessura, as mantas podem ser de 3 mm até 5 mm, sendo 

que, quanto maior a espessura, melhor será seu desempenho. Já quanto ao 

acabamento aplicado na superfície, as mantas podem ser classificadas em: 

 Granular. 

 Metálico. 

 Antiaderente. 

Além destas classificações ligadas ao processo produtivo e à finalidade do 

produto, as mantas são ainda classificadas conforme a NBR 9952 (ABNT, 2007), 

tipos I, II, III e IV.  

 

A tabela 02 apresenta os parâmetros de ensaio para as mantas asfálticas. 
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Tabela 2 - Ensaio para as mantas asfálticas 

Item Parâmetros Unidade Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

1 Espessura (mínimo) mm 3 3 3 3 

2 

Resistencia á 

tração (sentido 

longitudinal e 

transversal) 

Carga máxima 

(mínimo) 
N 140 180 400 550 

Alongamento 

(mínimo) 
 

20% 2% 30% 35% 

3 Absorção d’agua 
Variação em 

massa (máximo) 
 

3% 3% 3% 3% 

4 
Flexibilidade a 

baixa temperatura 

Asfalto oxidado 

ºC 

≤0 ≤0 ≤0 ≤0 

Asfalto 

plastomérico ≤-5 ≤-5 ≤-5 ≤-5 

Asfalto 

elatomérico ≤-5 ≤-5 ≤-5 ≤-5 

5 
Resistencia ao impacto a temperatura 

de 0ºC (mínimo) 
J 

2,45 2,45 4,90 4,90 

6 Puncionamento estático (mínimo) kg 25 25 25 25 

7 
Escorrimento 

(mínimo) 

Asfalto oxidado 

ºC 

90 90 90 90 

Asfalto 

plastomérico 105 105 105 105 

Asfalto 

elatomérico 95 95 95 95 

8 Estabilidade dimensional (mínimo)  1% 1% 1% 1% 

9 
Envelhecimento 

acelerado 

Mantas expostas 

 

Os corpos-de-prova, após ensaio, não 

devem apresentar bolhas, escorrimento, 

gretamento, separação dos 

constituintes, deslocamento ou 

delaminação. 

Mantas 

protegidas ou 

autoprotegidas 

10 

Flexibilidade após 

envelhecimento 

acelerado 

Asfalto oxidado 

ºC 

10% 10% 10% 10% 

Asfalto 

plastomérico 5% 5% 5% 5% 

Asfalto 

elatomérico 5% 5% 5% 5% 

Fonte: (Righi, 2009, p.37) 
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2.1.4.2.5 Mantas de PVC 

 

Conforme Cimino (2002), as mantas de PVC tem a espessura que varia de 

1,2 mm a 1,5 mm nas suas duas laminas de PVC, e também composta por uma tela 

trancada de poliéster. 

Essas mantas segundo Mello (2005) são colocadas em superfícies verticais e 

próximas aos ralos sendo aplicada no sistema flutuante, e coladas com o adesivo de 

contato. 

As mantas de PVC são indicadas principalmente para áreas enterradas da 

edificação e nas coberturas, pois elas tem a vantagem de não aderir ao substrato, 

onde omite os riscos de rompimentos com as movimentações das estruturas 

(LOTURCO, 2005).  

 

2.1.5. Detalhes Construtivos 

 

2.1.5.1. Camada de Regularização  

 

É a camada que tem como o seu principal objetivo arrumar eventuais falhas 

de concretagem e preparar a superfície para receber a impermeabilização. Como 

esta especificado na NBR 9574 (ABNT, 1986) essa camada devera ter um caimento 

de no mínimo 1% de escoamento e a argamassa deve ter seu acabamento final 

desempenado, com cantos nas junções das vigas arredondado com um raio 

aproximadamente de 8 cm. 

De acordo com Silveira (2001) antes de se executar a camada de argamassa, 

devem-se identificar todas as falas de concretagem, abrindo até que se obtenha um 

concreto firme, assim como fazer os cortes dos ferros que não tem função estrutural 

e por fim efetuar a camada de regularização. 

No preparo desta argamassa deverão ser empregados os seguintes 

materiais: 

 Areia lavada média peneirada; 

 Cimento Portland comum CP 32; 

 Água limpa; 

 A argamassa deverá ser preparada sempre em betoneira. 
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2.1.5.2. Camada Separadora 

 

Segunda a tese de Picchi (1986), a camada separadora nada mais é do que 

uma camada colocada entre duas outras camadas, que impede a aderência entre 

elas possibilitando movimentos diferenciais, ou seja, ela tem a função de isolamento 

da impermeabilização com a proteção mecânica de certas ações e solicitações. Em 

alguns sistemas de impermeabilização essas camadas separadoras não são 

utilizadas, pois os mesmos já possuem um acabamento final que suporta receber 

ações e solicitações do ambiente. 

Devido a possibilidade de existência de duas camadas em um mesmo 

sistema, Souza (1997) estabeleceu uma terminologia, que são: 

 Camada de separação inferior – camada de separação aplicada 
entre o suporte e a camada impermeável, objetivando a não aderência 

desta ultima com o suporte;  

 Camada de separação superior – camada de separação colocada 
entre a camada impermeável e a camada de proteção mecânica, 
objetivando impedir o contato entre ambas. 

 

Conforme Stahlberg (2010) se não houver aderência entre as camadas, a 

remoção da proteção mecânica fica mais acessível, possibilitando que seja feito 

reparos ou a substituição da impermeabilização. 

 

Figura 15 - Camada separadora já instalada 

 

Fonte: (Speranza, 2015) 
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2.1.5.2. Teste de Estanqueidade 

 

De acordo com a Norma NBR 9575 (ABNT, 2003) é necessário após a 

impermeabilização de qualquer área proceder com o teste de estanqueidade ou 

teste de lamina d‟água, que consiste em executar barreiras em todos os acessos da 

área impermeabilizada, inclusive nas captações.  

Segundo Hm Rubber (2015) para analisar a possibilidade de falhas no 

termino da impermeabilização, é feito esse teste aplicando uma lamina d‟água por 

toda a área impermeabilizada e com um tempo de 72 horas. Essas 

impermeabilizações não devem ser furadas com antenas ou outros interferentes 

após a entrega dos serviços. 

 

2.1.5.3. Isolamento Térmico 

 

Segundo a NBR 9575 (ABNT, 2003, p.3), o isolamento térmico „‟é a camada 

com a função de reduzir o gradiente de temperatura atuante sobre a camada 

impermeável, de modo a protegê-la contra os efeitos danosos do calor excessivo‟‟. 

O planejamento do isolamento térmico a ser utilizado após a 

execução da impermeabilização constitui uma etapa importante na 
construção, visto que ela atende a três funções básicas: o conforto, a 
economia de energia, e estabilidade da estrutura, com consequente 

aumento da vida útil dos componentes da edificação, ampliando 
sensivelmente a durabilidade da impermeabilização (Mello, 2005, p.14). 

 

Conforme Righi (2009) as dilatações e contrações são fenômenos que atuam 

em todas as estruturas, e que isso depende do coeficiente de dilatação térmica do 

material. Esse efeitos podem causar fissuras e movimentos na estrutura, 

prejudicando a impermeabilização da cobertura possivelmente causando infiltrações 

que pode deteriorar a edificação. 

Conforme argumenta Araújo (1993), o isolante térmico, o sistema de fixação e 

sustentação mecânica e a proteção ou revestimentos exteriores são os três 

elementos do processo de isolação térmica. 

As fibras de madeira, cortiças, lã de vidro, espuma rígida de poliuretano, 

concreto celular, entre outros são os matérias mais comum utilizados com isolantes 

térmicos. 
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2.1.5.4. Proteção Mecânica 

 

Como define NBR 9575 (ABNT, 2003, p.3) proteção mecânica é A “camada 

com a função de absorver e dissipar os esforços estáticos ou dinâmicos atuantes por 

sobre a camada impermeável, de modo a protegê-la contra a ação deletéria destes 

esforços”. 

Pode-se usar papel Kraft ou filme polietileno como camada separadora entre 

a manta e a proteção mecânica, para evitar que haja aderência entre a camada 

protetora e a impermeabilização (RIGHI, 2009). 

Esse procedimento é composto basicamente por argamassa de cimento, 

areia e emulsão adesiva (DENVER, 2015).  

 

Figura 16 - Proteção mecânica pronta 

 

Fonte: (Faber Impermeabilizantes, 2015) 
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2.2. METODOLOGIA 

 

2.2.1. Normas  

 

O desenvolvimento da impermeabilização dessa edificação iniciará com o 

estudo das seguintes normas: 

 NBR 9689 (ABNT, 1986) – Impermeabilização; 

 NBR 9574 (ABNT, 1985) – Execução de Impermeabilização; 

 NBR 9575 (ABNT, 2003) – Projeto de Impermeabilização; 

 NBR 9952 (ABNT, 2007) – Manta Asfáltica com Armadura para 

Impermeabilização. 

 Teste do estudo de caso 1 – Não existem normas específicas para 

esses tipos de experiências. 

 

2.2.2. Métodos 

 
Existem métodos de projeto e execução de um sistema de 

impermeabilização, como descrito no decorrer do trabalho. Esses métodos 

dependem muitas vezes da qualidade, estética e custo x beneficio para serem 

implantados corretamente na obra. 

Os materiais podem ser pré-fabricados ou moldados no local, tudo depende 

da maneira menos custosa e mais eficiente para execução de do sistema escolhido.  

Os sistemas de impermeabilização são estudados caso a caso, pois é o 

projetista que determina o melhor método utilizado individualmente em cada área da 

construção, levando em consideração o seguinte roteiro: 

 Seleção do sistema de impermeabilização mais adequado; 

 Material impermeabilizante dentro do sistema como o mais indicado, 

escolhido basicamente em função dos próprios itens, 

 Tipo de agua que atua na peça, 

 Comportamento da peca em relação a movimentação térmica que será 

submetida, 

 Desempenho do material escolhido, 

 Analise com precisão da proporção custo x beneficio, quando da 

determinação do material impermeabilizante. 
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2.3. APRESENTAÇÃO, ANALISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1. Estudos de Casos 

 

2.3.1.1. Caso I – Fundações (Baldrames e Sapatas) e Cortinas de concreto. 

 

O tratamento de fundações não tem um custo muito elevado e também não 

exige execuções muito complexas, pois existem diversos métodos de 

impermeabilização no mercado, oferecendo a escolha acessível para cada tipo de 

fundação (MARQUES, 2005). 

Segundo Righi (2009) para garantir que não haja imprevistos e tenha 

qualidade na impermeabilização da fundação deve ser feito uma previsão com 

antecedência do método utilizado.   

 

2.3.1.1.1. Obra Analisada 

 

A pesquisa foi fundamenta no acompanhamento e desenvolvimento da 

impermeabilização da fundação, desde sua fase inicial até o final de sua execução, 

no empreendimento Provincia Di Belluno (figura 17), com área de 4.455,85m², na 

cidade de Caçador, Santa Catarina, executada pela construtora Cidade, no período 

de março de 2016 a ser concluído em abril de 2016, devido a disponibilidade para 

realização da pesquisa proporcionada pela empresa. 
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Figura 17 - Planta baixa da obra 

 

Fonte: (Construtora Cidade, 2016). 

 

2.3.1.1.2. Produto Utilizado  

 

Para a qualidade na impermeabilização da edificação Provincia Di Belluno, foi 

feito um estudo e alguns teste com duas marcas de aditivos, para a escolha do 

produto ideal a ser aplicado. 

Os produtos estudados foram: 

 Produto X (Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas) 

 Produto Y (Produto Y 1 - Aditivos impermeabilizantes)  
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2.3.1.1.2.1. Produto X (Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas) 

 

Produto X é um aditivo de altíssima capacidade de redução da 

permeabilidade de concretos e argamassas por hidrofugação do sistema capilar e 

permite a respiração dos materiais, mantendo os ambientes salubres.  

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance 

de crianças, animais e longe de fontes de calor. 

 

Figura 18 - Balde de 18L (18,9kg) 

 

Fonte: (VEDACIT, 2016). 

 

2.3.1.1.2.2. Produto Y (Produto Y 1 – Aditivos impermeabilizantes)  

 

Produto Y 1 é um impermeabilizante de pega normal para argamassa e 

concreto, que reage com o cimento durante o processo de hidratação, dando origem 

a substâncias minerais que bloqueiam a rede capilar, proporcionando elevada 

impermeabilização à argamassa e concreto. 
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Figura 19 - Balde de 18L 

 

Fonte: (Massafra, 2016). 

 

2.3.1.1.3. Aplicação na Obra 

 

Os aditivos impermeabilizantes são líquidos e a base de silicatos especiais, 

para adição em concretos e argamassas submetidas à pressão hidrostáticas. A 

cristalização ocorre quando esses aditivos entram em contado com o cimento 

presente no concreto no momento da hidratação, formando cristais que entopem os 

poros da estrutura reduzindo a porosidade do concreto evitando os riscos de 

infiltração de água por capilaridade em toda a estrutura da obra que esta em contato 

com o terreno. 

Sua aplicação na obra é elaborada através da mistura desse produto ao 

concreto convencional. A dosagem do produto ao concreto é oferecida na 

embalagem pelo fabricante do produto utilizado, que da a garantia de seus testes 

feitos em laboratórios. 

 

2.3.1.1.4. Resultados 

 

A construtora CIDADE teve a preocupação em proteger seu empreendimento, 

elaborando alguns testes com algumas marcas e que resultou na escolha da marca 

que apresentou o melhor resultado nas avaliações feitas. 
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No canteiro de obra foram elaborados alguns corpos de prova com uma 

cavidade de 10 cm no centro para cada marca de impermeabilizante, sendo neste 

depositada uma quantidade de água proporcional para cada um dos ensaios. 

 

Os testes realizados foram com as seguintes marcas: 

 

 Produto X; 

 

Figura 20 - Corpo de prova com Produto X

 

Fonte: (Canteiro da obra, Construtora Cidade, 2016) 
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 Produto Y; 

 

Figura 21 - Corpo de prova com Produto Y 

 

Fonte: (Canteiro da obra, Construtora Cidade, 2016) 

 

 Corpo de prova sem o Impermeabilizante. 

 

Figura 22 - Corpo de prova sem impermeabilizante 

 
Fonte: (Canteiro da obra, Construtora Cidade, 2016). 
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Após os testes feitos no canteiro de obra, chegou-se a alguns números que 

foram primordiais na escolha da impermeabilização adequada. Esses números 

podem ser vistos através da tabela abaixo demonstradas pelas medições realizadas 

por um equipamento de medida. 

 

Tabela 3 - Resultados dos testes feitos pelos corpos de prova 

Data Hora Sem impermeabilizante Produto X Produto Y 

29/01 11:30 Cheio Cheio Cheio 

29/01 16:00 3 cm 2,8 cm 1,5 cm 

30/01 11:30 6 cm 5,5 cm 3 cm 

31/01 11:30 8 cm 7 cm 4 cm 

01/02 11:30 Vazio Sobrou 0,5 cm Sobrou 2,3cm 

Fonte: (Construtora Cidade, 2016) 

 

Após a analise da tabela 3 pôde ser definido que a marca Produto Y foi mais 

eficaz, tendo uma adsorção da água nos corpos de prova menor e assim definida a 

marca utilizada na obra Provincia Di Belluno. 

 

Figura 23 - Produto Y aplicado na obra 

 

Fonte: (Canteiro de obra do empreendimento Provincia Di Belluno, 2016) 
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2.3.1.2. Caso II – Boxes de Banheiros. 

 

A aplicação de algum tipo de impermeabilização no interior de Box tem como 

objetivo fazer o bloqueio da agua, para que ela não infiltre nas paredes do banheiro 

causando umidade em todo ambiente (RIGHI, 2009). 

No inicio da execução da impermeabilização é muito importante verificar o 

projeto de arquitetura, hidráulica e elétrica, observando a marcação das paredes e o 

local exato onde estão todas as tubulações de água e esgoto para que não haja erro 

e nem eventuais danos das mesmas.  

 

2.3.1.2.1 Obra Analisada 

 

A pesquisa foi fundamentada no acompanhamento e desenvolvimento da 

impermeabilização do Box do banheiro, desde sua fase inicial até o final de sua 

execução, na edificação residencial, com área de 124,36m², na cidade de Rio das 

Antas, Santa Catarina. Executada por construtores autônomos, no período de abril 

de 2016 a ser concluído em abril de 2016, devido a disponibilidade para realização 

da pesquisa proporcionada pelos responsáveis. 

 

Figura 24 - Projeto 3D da obra acompanhada 

 

Fonte: (Imagem do programa Skechup, 2016). 
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2.3.1.2.2. Produto Utilizado  

 

Na obra analisada nesse estudo de caso o proprietário da obra optou na 

escolha da manta asfáltica para a impermeabilização do box de banheiro de sua 

residência. A recomendação foi feita por meio de seu construtor e visitas em outras 

obras com o mesmo método utilizado. 

A manta asfáltica é pré-fabricada à base de asfalto modificado com 

polímeros e estruturada com polietileno. Ela tem um melhor custo-benefício na 

aplicação em box de banheiros  do que outros métodos de impermeabilização. 

É necessário fazer proteção mecânica para proteção da manta (CIPLAK 

IMPERMEABILIZANTES, 2016).  

 
2.3.1.2.3. Aplicação na Obra e Resultados  

 

Antes de iniciar esse serviço, é preciso fazer a regularização da superfície 

com argamassa de cimento e areia e os arredondamentos nos cantos do rodapé. 

Essa etapa é importante, pois garante os caimentos adequados para a água e 

minimiza as chances de perfuração da manta. Não esquecer de tratar os pontos 

problemáticos como ralos, rodapés e tubulações emergentes, que deverão ser 

devidamente impermeabilizados para evitar infiltrações. 

 

Figura 25 - Regularização do box de banheiro 

 

Fonte: (Canteiro de Obra, 2016). 
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 Após a regularização e limpeza do local, aplicar o primer na base 

regularizada e limpa com auxílio de boneca ou rolo. 

A seguir instalar a manta asfáltica e realize o teste de estanqueidade para que 

se verifiquem dados ou falhas antes da elaboração da proteção mecânica. 

Logo após esses testes e com a certeza de uma impermeabilização 

totalmente segura e sem defeitos, fazer a execução da proteção mecânica, e por fim 

o revestimento cerâmico escolhido deverá ser colocado.  
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3. CONCLUSÃO 

 
Conclui-se que impermeabilização é um produto resultante de um conjunto de 

componentes e elementos construtivos que obtiveram proteger as construções 

contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e de umidade. 

No decorrer deste trabalho apresentou-se a necessidade dos sistemas de 

impermeabilização numa edificação, pois muitas vezes essa etapa da construção 

não é tratada com devida importância. Observou-se também que ao adotar os 

métodos apresentados no decorrer deste trabalho, a construção terá uma maior 

durabilidade e longevidade. 

Constatou-se, que a água pode ser vista como um agente de degradação ou 

com meio para a instalação de outros agentes, sendo esta uma dos principais 

responsáveis pelas patologias, sejam de forma direta ou indireta, em estado de gelo, 

líquido ou vapor e que a grande maioria dos problemas é causada nos pequenos 

detalhes, seja na fase de projeto, execução ou manutenção da impermeabilização. 

Os problemas referentes à ação da umidade estão presentes em todas as 

fases de uma edificação, desde o projeto até a manutenção, sendo a prevenção a 

melhor solução. Ou seja, antecipar problemas na fase de projeto é essencial. 

Desta forma, fazer um projeto de sistemas de impermeabilização é um 

processo muito importante antes do inicio da construção, para que haja uma 

produtividade na execução e baixos índices de patologias ao longo do uso da 

edificação. 

Os principais produtos e sistemas de impermeabilização, atualmente se 

encontram normalizados, possibilitando ao projetista o qual possui previamente 

conhecimento das necessidades da obra, podendo assim adequar e dimensionar as 

melhores opções. 

É necessário que os engenheiros entendam os mecanismos de infiltração da 

água em uma edificação, para que possam indicar a melhor solução e executar 

corretamente a impermeabilização, a fim de evitar o surgimento de patologias. 

Sendo assim, para que o projeto cumpra corretamente seu papel, é 

importante que o contratante e o projetista definam de comum acordo, antes do 

início dos serviços, quais serão os objetivos, as tarefas e regimes de trabalho a 

serem cumpridos, os produtos a serem gerados e sua forma de apresentação. 
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As correções das patologias de impermeabilização ainda são de pouco 

conhecimento para os usuários finais dos imóveis e até entre profissionais da 

construção civil. Este estudo apresenta as mais comuns situações de patologias e 

sugere correções para as mesmas. 

Camada de Regularização é a camada que tem como o seu principal objetivo 

arrumar eventuais falhas de concretagem e preparar a superfície para receber a 

impermeabilização. 

Já a camada separadora nada mais é do que uma camada colocada entre 

duas outras camadas, que impede a aderência entre elas possibilitando movimentos 

diferenciais, ou seja, ela tem a função de isolamento da impermeabilização com a 

proteção mecânica de certas ações e solicitações. Em alguns sistemas de 

impermeabilização essas camadas separadoras não são utilizadas, pois os mesmos 

já possuem um acabamento final que suporta receber ações e solicitações do 

ambiente. 

De acordo com a Norma NBR 9575 (ABNT, 2003) é necessário após a 

impermeabilização de qualquer área proceder com o teste de estanqueidade ou 

teste de lamina d‟água, que consiste em executar barreiras em todos os acessos da 

área impermeabilizada, inclusive nas captações. 

. Concluindo, a impermeabilização é uma importante etapa de uma obra e não 

pode ser relegada, devendo ser prevista em projeto e por um profissional com o 

conhecimento técnico para poder indicar a melhor solução, executar corretamente e 

supervisionar o serviço. Se isso não acontecer, será mais oneroso executar a 

impermeabilização e os possíveis reparos que serão necessários, além de trazer 

transtornos aos usuários da edificação. 

 Esse projeto de final de curso foi muito importante e contribuirá para o 

acréscimo de conhecimento na minha formação acadêmica. Na minha vida 

profissional irei me deparar com vários exemplos de projetos, e com o conhecimento 

que adquiri do estudo dos métodos de impermeabilização, a escolha do sistema 

mais adequado para o tipo de estrutura analisada será menos dificultosa. 
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