
anchas de mofo e bolor, excesso
de umidade, corrosão de arma-
dura. São alguns dos problemasM

encontrados nas edificações.
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Principais pontos 
sobre 

Impermeabilização

Contudo, alguns profissionais acabam tratando 
essas infiltrações com técnicas e/ou materiais i-
nadequados. Então, para evitar complicações fu-
turas, te convido a conhecer um pouco mais so-
bre impermeabilização, os diferentes tipos e su-
as respectivas aplicações. Vamos nessa? 

De maneira resumida, impermeabilização é uma 
técnica que consiste na aplicação de produtos es 
pecíficos, os quais têm por objetivo impedir que 
a água, ou outro fluido, penetrem em uma estru-
tura - ou escapem dela - causando patologias. 
  
Ela é essencial para impedir que as áreas da edifi 
cação sejam danificadas pela ação da água, além
de assegurar a integridade física da estrutura. 

Nesse serviço são utilizados impermeabilizantes, 
os quais, por sua vez, são os responsáveis por 
criar uma “barreira protetora”. Eles são divididos 
em três grupos: os impermeabilizantes rígidos, 
os impermeabilizantes flexíveis e os semi-flexí-
veis. Sendo que, cada um tem uma funcionali-
dade e aplicação. 

Os materiais rígidos são aditivos quí 
micos que devem ser incorporados 
à argamassa ou ao concreto na ho-
ra da cobertura. 
  
Esse tipo de impermeabilização é in 
dicado para subsolos, poços de ele-
vador, reservatórios de água enter-
rados, piscinas enterradas, ou seja, 
estruturas que não são submetidas 
a grandes movimentações. 

Já os impermeabilizantes flexíveis, 
consistem em mantas pré-molda-
das ou misturas moldadas no local. 
  
Por serem constituídos basicamen-
te por elastômeros e polímeros, es-
te tipo de impermeabilizante ofere-
ce um alongamento maior. Portan-
to, se conformam facilmente à estru 
tura durante a movimentação. É a 
opção mais utilizada nas áreas exter 
nas dos edifícios. 

Como o próprio nome indica, os im-
permeabilizantes semi-flexíveis (co-
nhecidos também como semi-rígi-
dos) são aqueles com característi-
cas intermediárias. 
  
Nesta classificação estão as arga-
massas poliméricas, que são produ-
zidas a partir de cimentos especiais 
e aditivos poliméricos. 

O que é 
impermeabilização?

Impermeabilizante 
rígido

Impermeabilizante 
flexível

Impermeabilizante 
semi-flexível
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A impermeabilização por injeção química é um 
tratamento pontual para infiltrações. 

A proposta é que fendas, aberturas e fissuras 
que permitam a percolação de água sejam sela-
das com uma solução de poliuretano (PU), gel a-
crílico ou vinílico. 
  
A injeção é feita com uso de pistolas sob pres-
são, diretamente nas fendas. Assim, é capaz de 
selar capilares com espessuras mínimas. 
  
No geral, em lajes, é aplicada de baixo para cima, 
facilitando a aplicação e sem a necessidade de 
grandes obras. 
  

As mantas asfálticas são materiais pré-fabrica-
dos. A aplicação deve ser feita sob calor para ga-
rantir a aderência total às superfícies. 

São extremamente práticas e rápidas de aplicar, 
um dos grandes diferenciais é a alta elasticidade. 
  
A manta asfáltica é o tipo de impermeabilização 
mais conhecido pelos gestores prediais. 

Material de composição asfáltica (derivado do pe 
tróleo), também conhecida como tinta asfáltica. 
  
É um sistema líquido aplicado a frio (ao contrário 
da manta asfáltica, que em sua maioria é aplica-
da com fontes de calor). 
  
E assim como a manta asfáltica, a emulsão asfál-
tica também não possui resistência mecânica, 
portanto deve ser revestida (com contrapiso, por 
exemplo, para proteção). 
  

Rígidos, semi-rígidos ou flexíveis, os tipos de im-
permeabilização mais comuns disponíveis no
mercado e utilizados nos empreendimentos são:  
  
• Hidrofugantes 
• Argamassa polimérica; 
• Injeção química; 
• Manta asfáltica; 
• Emulsão asfáltica; 
• Manta líquida; 

São produtos que podem ser aplicados no gesso, 
nas argamassas e no concreto.  
  
Eles se diferenciam da maioria dos impermeabi-
lizantes, porque além de evitar a entrada da á-
gua, eles também impedem a adesão da água na 
estrutura, mantendo a superfície sempre seca. 
Contudo, esse é um sistema de impermeabiliza-
ção rígido, e não pode ser utilizado nos locais su-
jeitos a grande dilatação térmica ou estresse me-
cânico por vibrações. 
  
Os hidrofugantes, são comumente aplicados em 
concretos aparentes, tijolos aparentes e em fa-
chadas de prédio com texturas. 

Essa argamassa é constituída de cimento, agre-
gados minerais e aditivos poliméricos acrílicos, é 
um sistema bicomponente. 
  
Sua aplicação é feita a frio com o uso de rolos e 
telas de poliéster para estruturação. 
  
O executante deve tomar bastante cuidado em 
relação aos prazos de cura na hora de executar 
cada demão.  

6 tipos de 
impermeabilização 

mais comuns

Hidrofugantes

Argamassa Polimérica

Injeção Química

Manta Asfáltica

Emulsão Asfáltica
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Atualmente, muitos produtos no mercado, inde-
pendentemente de sua composição, têm rece-
bido o nome comercial de Manta líquida. 

No geral, são produtos com base acrílica. 
  
Este tipo de sistema de impermeabilização é clas 
sificado como flexível, e pode ser utilizado em á-
reas sujeitas à movimentação térmica. 

É uma boa opção para reformas em áreas onde 
não haverá tráfego de pessoas e veículos. 
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Manta líquida

Pois bem, como pode ver existem vários 
tipos de impermeabilização (aqui foram 
listados apenas os 6 mais comuns) cada 
qual com uma aplicação e finalidade. 

Então, antes de sair comprando, entenda 
exatamente qual é a sua necessidade. 
  
E para não correr o risco de utilizar o pro 
duto inadequado, procure apoio de um es 
pecialista. Existem boas empresas no 
mercado que irão te auxiliar. 
  
Boas manutenções prediais para ti. 

https://www.linkedin.com/in/felipelima-manutencaopredial/
http://manutencaopredial.rds.land/inscricao-da-revista
http://manutencaopredial.rds.land/inscricao-da-revista

