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▪ Interfaces com a NBR 15575:2013

▪ Critérios de estanqueidade

▪ Normas de impermeabilização

▪ Desafios da NBR 15.575:2013

▪ Incumbência e esclarecimentos legais dos 

intervenientes

Venha

sobre a maior 

causa de patologia nas Edificações.
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MARCOS STORTE, Eng. Civil, M.Sc.30 anos de vivência com impermeabilização.

20 anos como professor do tema.
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Engenheiro civil pela Escola de Engenharia Civil de Volta Redonda em 1978 e Mestre em engenharia, 

Stricto Sensu, em Construção Civil e Urbana, pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 

1991. Mais de 41 anos de experiência, abrangendo projetos, contratos, planejamento e execução de 

obras na construção civil, sendo 32 anos de experiência na área técnico-comercial nas maiores empresas, 

brasileiras e multinacionais atuantes no Brasil, desenvolvendo novos negócios e produtos à 

impermeabilização e para atenuação ao ruído de impacto entre lajes. 

Autor de mais de 60 trabalhos apresentados em simpósios nacionais e internacionais de engenharia civil. Professor na pós-graduação lato-

sensu, nos cursos de patologia nas obras civis e de patologia na Impermeabilização, desde 2006, em diversas cidades do Brasil. Autor dos 

livros: "Látex Estireno Butadieno - Aplicação em Concretos de Cimento e Polímeros", Capítulo “Impermeabilização” do livro “Materiais de 

Construção”, 6ª edição, volume 2, Luiz Alfredo Falcão Bauer, 2019; Ebook “Impermeabilização na Construção Civil”, 2019. 

Editorialista nos sites: Condomínio em ordem e ConstruLIGA.Diretor Técnico da

A2S Engenharia e Perícias - www.a2s.consultoria.com.br.

Atuante na área de engenharia diagnóstica,  impermeabilização e acústica, desde 1983, participando de congressos

nacionais e internacionais e comitês de estudo da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre eles: CB 2 -

Construção Civil; CB 22 – Impermeabilização e CB 90 – Qualificação de pessoas na construção civil. Palestrante em cursos e 

treinamentos na área de impermeabilização em edificações e em obras de saneamento, proteção de estruturas de concreto e 

atenuação ao ruído de impacto entre lajes, para mais de 21.000 pessoas no Brasil e exterior. 
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