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RESUMO 
 
 

Impermeabilizações rígidas são os concretos que se tornam impermeáveis pela inclusão de um 
aditivo, e os revestimentos com argamassas, tratados da mesma forma. A vida útil de uma 
construção é diretamente influenciada pela presença dos sistemas de impermeabilização, que 
protegem as estruturas contra a ação nociva da água. Eles cumprem a função de formar uma 
barreira física que contém a propagação da umidade e evitam infiltrações. Consequentemente, 
previnem também o aparecimento de manchas de bolor, desplacamento de azulejos, 
surgimento de goteiras e corrosão de armaduras. Os impermeabilizantes rígidos não trabalham 
junto com a estrutura, o que leva a exclusão de áreas expostas a grandes variações de 
temperatura. Este tipo de impermeabilização é indicado para locais que não estão sujeitos a 
trincas ou fissuras, tais como: Locais com carga estrutural estabilizada: poço de elevador, 
reservatório inferior de água (enterrado); Pequenas estruturas isostáticas expostas; Condições 
de temperatura constantes: subsolos, galerias e piscinas enterradas, galeria de barragens. Os 
impermeabilizantes são usados em praticamente todas as partes da construção. As soluções 
disponíveis no mercado são variadas. Os fabricantes estão presentes em todo o Brasil, e seus 
catálogos técnicos contêm dezenas de produtos para atender a diferentes necessidades na 
construção. Impermeabilização é o ato ou efeito de selar, colmatar e vedar os materiais 
porosos e as falhas de materiais, sejam elas motivadas por momentos estruturais ou por 
deficiências técnicas de preparo e de execução. Selar: preencher os poros do reboco. 
Colmatar: poros e trincas quando os materiais impermeáveis estão em estado líquido ou 
pastoso, em forma de suspensão aquosa ou solução à base de solvente. Vedar: ninhos, furos 
ou fendas com materiais impermeáveis à base de pós de cura rápida, tornando-os coesos e 
ainda plastificando-os. Aplicações indicadas: Sua aplicação é recomendada para as partes 
mais estáveis da edificação. São locais menos sujeitos 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. 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. Exemplos: Subsolos sem afloramento do lençol freático; piscinas enterradas; 
estruturas estabilizadas como poço de elevador, reservatórios subterrâneos; áreas internas 
como banheiro, cozinha, área de serviço. Argamassa impermeável com aditivo hidrófugo. 
Argamassa polimérica. Cimento modificado com polímero. Cimento cristalizante para pressão 
negativa e bloqueadores hidráulicos. Membranas de epóxi. Onde devemos impermeabilizar 
Telhados e coberturas planas; Terraços e áreas descobertas; Calhas de escoamento de águas 
pluviais; Caixas d’água, piscinas e tubulações industriais; Pisos molhados, tais como banheiros, 
cozinhas e áreas de serviço; Paredes onde a água escorre e recebem chuva de vento; 
Esquadrias e peitorais de janelas; Soleiras de portas que abrem para fora; Água contida no 
terreno, que sobre por capilaridade ou infiltra-se em solos abaixo do nível freático, entre outros. 


