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Resumo 

O principal objectivo das membranas de impermeabilização é conferir estanqueidade às habitações. 

Uma vez que estas estão sempre expostas a agentes atmosféricos, a sua deterioração é progressiva. 

Para que todos os elementos de uma cobertura tenham uma vida útil o mais longa possível, é impor-

tante pensar num plano de manutenção durante a fase de projecto e actualizá-lo frequentemente pois 

os agentes de degradação podem variar e por vezes são necessários ajustes para que o resultado seja 

mais eficaz. 

A presente dissertação compilou informação importante sobre alguns tipos de membranas. Foi reali-

zada uma análise das características e do ciclo de vida (ACV) das mesmas e ainda detalhada a previ-

são do tempo de vida útil. Na ACV, foram observados alguns dos impactes ambientais mais relevantes, 

o que permitirá concluir qual a fase no ciclo de vida das membranas que é mais prejudicial ao Ambiente. 

Antes de as membranas deixarem de cumprir as funções para que foram projectadas, há a possibili-

dade de actuar, corrigindo as anomalias presentes. 

Quando as opções de reabilitação já não são viáveis, é preciso pensar na substituição do sistema de 

impermeabilização. Existem diversas hipóteses para lidar com os resíduos produzidos neste processo, 

sendo estas a reciclagem em membranas, a reciclagem noutras aplicações, o depósito em aterro e a 

incineração. As duas primeiras opções são as melhores do ponto de vista ambiental, pois levam à 

redução de resíduos nas lixeiras e da emissão de gases tóxicos para a atmosfera. Com a utilização de 

materiais reciclados, diminui-se a utilização de matéria-prima. 

 

Palavras-chave: membranas de impermeabilização; ACV; vida útil; método factorial; reabilitação; reci-

clagem. 
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Abstract 

The main goal of waterproofing membranes is to guarantee watertightness in the dwellings. Since they 

are always exposed to atmospheric agents their deterioration is progressive. In order for all elements of 

the roof to have the longest service life possible, it is important to design a maintenance plan during the 

project phase and update it frequently according to the changes that may happen, and sometimes ad-

justments are needed to make the result more effective. 

This dissertation compiled important data of some types of waterproofing membranes. Beyond an anal-

ysis of the characteristics, life cycle assessment (LCA) data was analysed and a prediction of the service 

life was presented. For the LCA, some of the most relevant environmental impacts were observed, which 

allows determining the most harmful phase to the environment in the life cycle of the membranes. 

Before the membranes fail to fulfil the functions for which they were designed, there is the possibility of 

acting, correcting the present anomalies. 

When rehabilitation options are no longer viable, it is time to think about replacing the waterproofing 

system. There are a number of hypotheses to deal with the waste produced in this process, such as 

recycling, reuse, disposal or incineration. The first two options are the best from the environmental point 

of view, as they lead to the reduction of waste in landfills and of emission of toxic gases into the atmos-

phere. With the utilization of recycled materials, the use of raw materials is reduced.  

 

Keywords: waterproofing membranes; LCA; service life; factorial method; rehabilitation; recycling. 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento geral 

As coberturas são um dos elementos mais importantes em todas as construções. A sua principal função 

é a protecção, contra as intempéries, do interior dos edifícios, garantindo determinados padrões de 

habitabilidade (Gonçalves et al., 2005). Existem três tipos de coberturas: a plana ou em terraço, que 

tem uma pendente reduzida, a inclinada, com uma pendente maior e a mista (inclinada e em terraço). 

Para que o escoamento das águas pluviais ocorra correctamente, a pendente da cobertura plana não 

deve ser inferior a 1% e, dependendo dos países, este valor pode ser superior (RGEU). Para que a 

escolha do tipo de cobertura seja a mais adequada possível, é necessário analisar algumas caracterís-

ticas da zona em que se insere, como as condições atmosféricas, o enquadramento estético dos edifí-

cios adjacentes ou até mesmo o tipo de utilização previsto para a cobertura (estacionamento). 

Apesar de a frequência de coberturas inclinadas ser muito superior à de outras, a diferença tem vindo 

a diminuir. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), ocorreu uma diminuição do número de 

edifícios com cobertura inclinada. As coberturas planas estão a ser cada vez mais utilizadas em Portu-

gal. Existem mais frequentemente no Algarve, Madeira, Grande Porto e Grande Lisboa. Surge por isso 

uma necessidade de estudar os diversos elementos que a constituem, principalmente o que permite 

cumprir o requisito de estanqueidade. 

As membranas de impermeabilização são o tema principal desta dissertação. Existem diversas opções 

no mercado, como é o caso das membranas betuminosas APP (polipropileno atáctico) e SBS (estireno-

butadieno-estireno), as de PVC (policloreto de vinilo) e as de EPDM (etileno-propileno-dieno). Apesar 

dos conhecimentos e avanços nesta área, existem ainda muitos problemas na concepção e execução 

dos sistemas de impermeabilização, o que leva à ocorrência de um número elevado de anomalias. As 

acções de manutenção e reparação tornam-se por isso indispensáveis ao bom funcionamento e de-

sempenho da cobertura. Uma manutenção adequada deve consistir em acções pró-activas e num pla-

neamento atempado dos recursos (Flores & Brito, 2001). 

Ao longo de tantos anos a evoluir nas técnicas e nos materiais de construção, as preocupações ambi-

entais foram algumas vezes menosprezadas. A densificação da população em áreas urbanas, como é 

o caso da área metropolitana de Lisboa (INE, 2016), e o agravamento dos problemas ambientais de-

sencadearam uma cultura ambiental e sustentável na Sociedade. A procura por alternativas mais sus-

tentáveis e a possibilidade de reciclagem de materiais que perderam a sua capacidade de satisfazer a 

função para que foram planeados mostram que existe hoje em dia uma preocupação não só em reduzir 

o gasto de recursos não renováveis como o volume de resíduos que se acumulam nos aterros ou são 

incinerados originando gases tóxicos. 

1.2 Objectivos propostos 

A avaliação de comportamento dos sistemas de impermeabilização continua a ser relativamente redu-

zida, sendo principalmente baseado na experimentação. A durabilidade de uma membrana de 
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impermeabilização ronda 10 anos (UEAtc, 2001), apesar de ser conhecido que, se estas forem bem 

concebidas, executadas e mantidas, este valor pode aumentar. 

No entanto, uma das questões mais importantes, e por isso um dos principais objectivos desta disser-

tação, antes de pensar em aumentar a durabilidade de uma membrana, é definir o que se considera 

como fim de vida útil. É necessário por isso analisar os requisitos das membranas e a sua função 

principal, a estanqueidade.  

O número de obras de reabilitação tem vindo a aumentar (INE, 2016). Apesar de o valor total de obras 

de reabilitação entre 2011 e 2016 ter diminuído, verificou-se um aumento no peso relativo deste tipo de 

obras devido à diminuição do número de novos edifícios concluídos. Torna-se, por isso, cada vez mais 

importante abordar esse tipo de acções em elementos específicos como são as coberturas. 

Uma inadequada manutenção e acções de reabilitação podem comprometer o estado de um edifício, 

reduzindo a sua vida útil. É por isso imprescindível planear as acções de manutenção e melhorar os 

métodos de reabilitação utilizados. Quando os materiais chegam a um ponto de degradação onde já 

não é possível proceder à sua reabilitação, é necessário pensar noutras opções como a reciclagem em 

membranas, reciclagem noutras aplicações ou depósito em aterro. As primeiras duas hipóteses seriam 

benéficas para o Ambiente, uma vez que permitiriam a redução de resíduos depositados e, com a 

produção de material reciclado, seria possível diminuir a quantidade de matéria-prima usada no fabrico 

das membranas (ICOPAL, consultado em Março de 2018). 

1.3 Organização do documento 

A dissertação foi organizada em 6 capítulos. O primeiro apresenta um enquadramento do tema princi-

pal, onde é possível observar a importância do elemento estudado neste documento. Neste capítulo, 

ainda é apresentada uma breve contextualização histórica para enfatizar a importância das coberturas 

e mais especificamente das membranas de impermeabilização. Seguidamente, são apresentados os 

objectivos propostos na realização da dissertação e a organização da mesma. 

O objecto de desenvolvimento no segundo capítulo é a vida útil. O capítulo começa com uma pequena 

introdução, seguida de uma apresentação dos materiais constituintes de uma cobertura. Uma vez que 

esta dissertação gira em torno das membranas de impermeabilização, foram escolhidos quatro tipos 

para uma avaliação mais detalhada. Dentro desta gama de escolhas, estão as membranas betumino-

sas APP e SBS, as de PVC e as de EPDM. Para uma melhor compreensão das diferenças entre as 

mesmas, são apresentadas algumas características dimensionais e mecânicas. Neste capítulo, é defi-

nido e depois aplicado a dois casos reais o método factorial. Ainda são apresentados alguns agentes 

de envelhecimento que podem deteriorar as membranas. 

No início do terceiro capítulo, para além de algumas considerações gerais, existe uma contextualização 

histórica, seguida de uma descrição do processo de avaliação do ciclo de vida. Alguns conceitos são 

também desenvolvidos neste capítulo, como a declaração ambiental e os diversos impactes ambientais 

que podem ocorrer no ciclo de vida das membranas. O aquecimento global, a acidificação, a destruição 

da camada de ozono e o uso dos recursos renováveis e não renováveis fazem parte dessa análise. Por 



 

3 
 

fim, são apresentados os resultados da avaliação do ciclo de vida para cada um dos tipos de membranas 

que foram escolhidas acima. Esta avaliação, que é realizada através da utilização de documentos de 

empresas, especifica os objectivos, os materiais usados, as etapas e o desempenho de cada ciclo. 

O quarto capítulo tem como tema principal a reabilitação das membranas de impermeabilização. Para 

reabilitar estes elementos, é necessário ter em conta outros aspectos, tal como a constituição das co-

berturas planas. Depois de uma breve introdução, são apresentados os diversos elementos ou as ca-

madas existentes numa cobertura plana. Seguidamente são descritas as anomalias possíveis em mem-

branas de impermeabilização localizadas neste tipo de coberturas e as suas principais causas. Nesta 

listagem, as anomalias são agrupadas em: anomalias em superfície corrente, em elementos emergen-

tes, em juntas de dilatação e em platibandas. Posteriormente, é desenvolvido o conceito de manuten-

ção, dividindo-se em reactiva e pró-activa. O capítulo finaliza com a apresentação de algumas soluções 

de reparação das membranas de impermeabilização. 

O quinto capítulo irá abordar os aspectos do fim de vida das membranas. Numa introdução sobre o 

tema, são apresentadas as várias vantagens e desvantagens das diversas acções para a eliminação 

de resíduos. De seguida, são desenvolvidas algumas dessas acções, como é o caso da reciclagem em 

membranas, reciclagem noutras aplicações e o depósito em aterro dos elementos em estudo. São 

também abordados os benefícios ambientais destes processos. 

Por fim, no sexto capítulo, são concluídas algumas ideias que foram desenvolvidas ao longo da disser-

tação e são apresentadas algumas propostas para desenvolvimentos futuros. A seguir a este capítulo, 

são apresentadas as referências bibliográficas e os anexos. 
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2. Vida útil 

2.1 Enquadramento 

Hoje em dia, o conceito de vida útil é muito valorizado, tanto pelos fabricantes como pelos utilizadores e 

construtores. Actualmente existe uma preocupação acrescida por uma manutenção proactiva, ou seja, 

uma manutenção do estado dos materiais antes da ocorrência de qualquer dano. O conhecimento da 

vida útil aproximada de cada material facilitaria o planeamento das intervenções de substituição e correc-

ção dos mesmos. 

No presente capítulo, é apresentado em primeiro lugar um subcapítulo sobre a generalidade dos ma-

teriais usados nas impermeabilizações, isto é, são analisados alguns dos materiais que fazem parte da 

constituição de um sistema de impermeabilização e algumas das suas características, como é o caso 

da temperatura de amolecimento, resistência à tracção, alongamento na rotura entre outros. 

Posteriormente, é analisado o método factorial para previsão da vida útil. Em primeira instância, é desen-

volvido o conceito e a metodologia do método assim como o significado de alguns dos factores preponde-

rantes. Seguidamente, são definidas as vidas úteis de referência dos quatro tipos de membranas apresen-

tadas no início deste capítulo. 

No subcapítulo seguinte, analisa-se com mais detalhe alguns agentes de envelhecimento das membranas de 

impermeabilização. Entre eles são analisados o vento, a radiação UV e a temperatura. Esses agentes de 

envelhecimento são também relacionados com algumas localizações em Portugal continental, uma vez que 

são diferentes nos diversos locais. 

Por fim, é desenvolvido o método factorial para dois casos observados em visitas realizadas no mês de 

Maio de 2017. 

2.2 Materiais constituintes 

A cobertura é um dos elementos construtivos mais importantes de um edifício uma vez que o protege 

das intempéries. Para esse efeito, a cobertura plana tem na sua constituição diversas camadas (Lopes, 

2010), tais como: 

• estrutura resistente; 

• camada de regularização; 

• camada de forma; 

• barreira pára-vapor; 

• camada de isolamento térmico; 

• revestimento de impermeabilização; 

• camada de dessolidarização; 

• protecção desse revestimento. 

As camadas apresentadas acima podem ou não estar presentes consoante o tipo de cobertura. No 

caso específico de coberturas ajardinadas, poderá ser necessário a utilização de mais camadas para 
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além das referidas. 

Nesta dissertação, é analisada em mais detalhe a camada de revestimento de impermeabilização. Esta 

tem como objectivo principal garantir a estanqueidade à água. 

Os sistemas de impermeabilização são fulcrais para manter a estanqueidade do edifício e, para isso, é 

necessária a escolha adequada dos materiais e do modo de aplicação a usar. Nesta dissertação, não 

são apresentados todos os materiais existentes mas sim apenas uma parte destes. 

Em termos de classificação dos materiais, existe uma variedade de critérios que possibilitam o agrupamento 

destes em classes. Uma das classificações existentes divide os materiais em tradicionais e não tradicionais. 

Segundo Lopes (2010), os materiais e sistemas de impermeabilização tradicional incluem: 

• betumes oxidados; 

• asfalto; 

• emulsões betuminosas; 

• telas e feltros betuminosos. 

Os materiais não tradicionais são os mais utilizados, incluindo: 

• membranas de betumes-polímeros: 

o APP; 

o SBS; 

• membranas de PVC; 

• membranas de EPDM. 

São agora analisados em mais detalhe os materiais não tradicionais listados acima. 

2.2.1 Membranas betuminosas 

Estas são constituídas por uma ou duas armaduras e uma mistura betuminosa modificada com uma re-

sina. Nas membranas de APP, essa resina é plastomérica do polímero polipropileno atáctico e nas SBS 

é elastomérica do polímero estireno-butadieno-estireno. 

A modificação de betume através da adição de polímeros veio revolucionar o mercado pois permitiu, por 

exemplo, aumentar a resistência à fissuração a temperaturas baixas. A produção de materiais de betume 

modificado para sistemas de coberturas ocorreu nos anos 60 do século passado, tendo uma maior mani-

festação no início dos anos 70 (Zhu et al., 2014). 

2.2.1.1 Membranas de APP 

As membranas de APP são normalmente constituídas por armaduras de feltros de fibra de vidro ou de 

poliéster. A massa nominal das armaduras de fibra de vidro é em geral de 50 a 60 g/m2 enquanto nas 

armaduras de poliéster é de 120 a 250 g/m2 (Gonçalves et al., 2005). 

Relativamente ao tipo de reforço existente na membrana, as armaduras de fibra de vidro têm um melhor 

desempenho à estabilidade dimensional do que as armaduras de poliéster, pois comportam-se melhor 

às deformações provocadas pela variação de temperatura (Lopes et al., 2011). 
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As dimensões de membranas de APP são em geral uma espessura nominal 3,0 a 5,0 mm, tendo mais 

frequentemente o valor de 4,0 mm. O valor das massas nominais por unidade de superfície que correspon-

dem às espessuras acima referidas são 3,0 a 5,0 kg/m2. Actualmente este tipo de membranas é comercia-

lizado em rolos com 1,0 m de largura e 10 m de comprimento o que resulta num rolo com peso entre 30 e 

50 kg (Gonçalves et al., 2005). 

Para além das características dimensionais das membranas, é vantajoso observar o comportamento das 

misturas betuminosas em diversos ensaios. Num deles, é analisado o escorrimento a altas temperaturas 

das misturas novas e envelhecidas a 70 ºC durante 6 meses. O intervalo de valores encontra-se entre 

140 e 160 ºC para misturas novas, sendo que a variação máxima que pode ocorrer é de 4,5 ºC para 

misturas envelhecidas, o que permite concluir que esta característica não é em geral muito influenciada 

pelo envelhecimento por acção do calor (Lopes, 2010). Outra característica observada a partir de ensaios 

é a penetração a 25 ºC e a 60 ºC. No primeiro ensaio, os valores de penetração das misturas tanto novas 

como envelhecidas encontram-se entre 20 e 40 dmm, sendo possível concluir que, à temperatura de 25 

ºC, as misturas novas e envelhecidas se comportam do mesmo modo. Já no segundo ensaio, a 60 ºC, o 

comportamento das misturas novas e envelhecidas é significativamente distinto, ocorrendo a diminuição 

de penetração nas misturas envelhecidas. Esta análise permite concluir que a mistura se torna mais dura 

sob o efeito das altas temperaturas. 

Seguidamente, é possível analisar algumas das características mecânicas das membranas. Em pri-

meiro lugar, é analisada a resistência à tracção. Esta é maior na direcção longitudinal, ou seja na direc-

ção de fabrico, do que na transversal. Os valores estão compreendidos entre 550 e 1200 N para a 

direcção longitudinal e entre 400 e 950 N na direcção transversal. Esta diferença prende-se com a 

possível existência de fibras de reforço nas armaduras na direcção longitudinal. Outra característica é 

o alongamento na rotura das membranas, armadas com poliéster, que é semelhante nas duas direc-

ções sendo compreendido entre 30 e 72%. No caso de a membrana ser armada com feltros de fibra de 

vidro os valores do alongamento não costumam ultrapassar 5% (Gonçalves et al., 2005). 

É também importante referir o comportamento das membranas ao rasgamento. Este é influenciado pelo tipo 

de armadura das membranas. É possível observar que na direcção transversal a resistência ao rasgamento 

é superior à que ocorre na direcção longitudinal. Os valores encontram-se entre 105 e 330 N na direcção 

longitudinal e entre 131 e 350 N na direcção transversal. Estes valores vêm confirmar o referido sobre as 

fibras de reforço nas armaduras estarem fundamentalmente dispostas na direcção longitudinal, aumentando 

a resistência ao rasgamento na direcção transversal (Lopes, 2010). 

Quanto ao comportamento das membranas sob a acção da temperatura, este pode ser observado 

através de diversos ensaios, entre eles a estabilidade dimensional, flexibilidade a baixa temperatura e 

escorrimento com o calor. Relativamente à primeira, pode-se constatar que existem contracções na 

direcção longitudinal e dilatações na transversal, o que é um comportamento típico de uma membrana 

com armadura de poliéster. A flexibilidade toma valores entre -20 e -10 ºC para uma membrana nova, 

sofrendo decréscimos mais acentuados após o envelhecimento das membranas sob a acção do calor 

e da radiação ultravioleta. No comportamento das membranas ao calor, o efeito de envelhecimento das 

mesmas não é significativo sendo que os valores se encontram entre 120 e 165 ºC (Lopes, 2010). 
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Existem no mercado diversas empresas que produzem este tipo de membranas entre as quais se encon-

tram a Imperalum e a Texsa Portugal. Observando os catálogos dos produtos fabricados por estas em-

presas, é possível analisar com mais cuidado quais as membranas indicadas para cada tipo de cobertura. 

Relativamente às características dimensionais, os valores existentes encontram-se nos intervalos indica-

dos acima, existindo uma membrana não armada com uma espessura abaixo de 3,0 mm. Através da 

análise das fichas técnicas de cada tipo de membrana, é possível analisar todas as características me-

cânicas das mesmas, recolhidas através de ensaios normalizados. Tal permite uma escolha mais acer-

tada das membranas, uma vez que, é possível analisar as características para cada caso. 

Analisando o catálogo da empresa Imperalum relativamente a membranas betuminosas APP, pode ob-

servar-se o número elevado de opções existentes para diversos casos específicos, como por exemplo 

coberturas ajardinadas, onde as membranas contêm aditivos anti-raízes. Existem também algumas mem-

branas com a opção de terem num dos seus lados um filme de plástico ou areia fina que evita a aderência 

das membranas quando armazenadas. 

2.2.1.2 Membranas de SBS 

A espessura das membranas de SBS é idêntica à das membranas de APP, sendo o valor corrente 4,0 mm, 

mas a gama de valores possível é de 2,0 a 5,0 mm. Os rolos fabricados têm como comprimento 10 a 20 m 

e largura de 1,0 m, mas há rolos mais pequenos com valores de comprimento entre 5 e 8 m e largura de 

2,0 m, o dobro da usual (Gonçalves et al., 2005). As armaduras aplicadas nas membranas de APP são 

aplicáveis também neste tipo de membranas. 

Comparando agora os valores de algumas características observadas em relação às membranas de 

APP, é possível assinalar algumas diferenças. 

Uma das mais importantes diz respeito ao comportamento destas sob a acção do calor. A temperatura 

de amolecimento das misturas de betume polímero SBS é, em média, mais baixa para uma mistura 

nova, sendo a diferença de cerca de 35 ºC. Relativamente ao efeito do envelhecimento na estufa a 70 

ºC durante 6 meses, este torna-se mais preponderante nas misturas SBS do que nas misturas APP 

(Lopes, 2010). 

Observando agora o comportamento ao ensaio de penetração a 25 ºC, nota-se que as misturas novas 

de SBS têm valores 10 dmm superiores aos valores das misturas APP. É importante ressalvar que, do 

ponto de vista do comportamento a baixas temperaturas, as membranas de SBS se comportam melhor 

do que as de APP. 

Continuando a análise comparativa das características mecânicas entre as membranas de SBS e APP, 

pode-se concluir que a resistência à tracção e o alongamento na rotura tomam valores da mesma ordem 

de grandeza, o que seria de esperar uma vez que estas características dependem das armaduras das 

membranas e estas são as mesmas nas membranas de SBS e APP, continuando a verificar-se os valores 

mais elevados na direcção longitudinal, como acima referido, isto acontece pela existência de fibras de 

reforço nas armaduras. Na resistência ao rasgamento, mantêm-se também valores relativamente pareci-

dos continuando com valores superiores na direcção transversal (Lopes, 2010). 
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Tal como nas membranas de APP, as SBS têm diversas soluções no mercado. É possível verificar a 

existência de membranas de SBS com as mesmas armaduras de feltro de poliéster ou de fibras de vidro 

e com os mesmos tipos de acabamento das membranas de APP. 

2.2.2 Membranas de PVC plastificado 

As membranas de PVC em geral são o resultado da sobreposição de duas ou mais películas, podendo 

ou não ter armadura. No caso das membranas de PVC armadas, estas têm a armadura intercalada 

com as películas. Na constituição dessas películas, estão presentes a resina de policloreto de vinilo, 

plastificantes, estabilizantes, pigmentos e cargas. As armaduras que constituem mais frequentemente 

estas membranas são as de poliéster e as de fibra de vidro, que têm como massas nominais 100 e 50 

g/m2, respectivamente (Gonçalves et al., 2005). 

A armadura nestas membranas, especialmente as de fibra de vidro, tem uma função acrescida, uma vez 

que minimiza as retracções das mesmas e a perda de plastificante, o que reduz as variações dimensionais 

devidas à acção do calor. A perda de plastificante é preocupante pois baixos níveis deste componente 

tornam as membranas muito pouco dúcteis, o que favorece a fissuração e leva mais facilmente à rotura. 

A pouca flexibilidade destes materiais também é problemática, não favorecendo a sua utilização. 

Outro problema existente nestas membranas é o da migração do plastificante. Isto acontece frequen-

temente pela susceptibilidade de alguns dos plastificantes, devido à acção de solventes ou de materiais 

como o betume e óleos de origem mineral. Para reduzir esse efeito, é necessário utilizar um plastificante 

adequado e estabilizantes, que têm como objectivo evitar a perda de plastificantes (Lopes, 2010). 

Comparando as dimensões das membranas de PVC plastificado com as membranas betuminosas, 

tanto APP como SBS, pode-se verificar que as de PVC plastificado têm como gama de espessuras 1,2 

a 1,5 mm, e têm normalmente a massa por unidade de superfície entre 1,6 e 2 kg/m2. É possível concluir 

que estas membranas são mais finas do que as acima apresentadas e são também mais leves. No 

caso das medidas de comercialização, estas compreendem valores de comprimento entre 15 e 25 m e 

larguras entre 1,0 e 2,0 m, ou seja, são fabricadas membranas mais compridas do que as anteriores, 

mas mais ou menos com a mesma largura (Gonçalves et al., 2005). 

Ao analisar a estabilidade dimensional ao calor deste tipo de membranas, pode-se verificar que o efeito 

de envelhecimento através de estufa a 80 ºC durante 6 meses conduz a um valor mais baixo nesta 

característica do que na membrana nova. 

Relativamente às características mecânicas, é importante observar os valores obtidos nos ensaios à 

tracção e de alongamento na rotura destas membranas. A máxima variação das grandezas observadas 

após o envelhecimento das membranas é de -20% relativamente à membrana nova. 

É possível observar que existe menos variedade de produtos no mercado comparativamente aos das 

membranas betuminosas. Assim, como tinha sido referido, os catálogos de algumas empresas apre-

sentam as características não só dimensionais como também mecânicas, o que auxilia a escolha ade-

quada do produto para cada caso. 
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2.2.3 Membranas de EPDM 

Este tipo de membranas é constituído por monómero de etileno-propileno-dieno e outros aditivos, po-

dendo ser armado ou não. As membranas armadas recorrem geralmente a armaduras de poliéster, 

ocorrendo também armaduras de poliamida (“nylon”). 

No armazenamento destas membranas, existem dois produtos que podem ser usados para evitar a 

aderência entre as mesmas, que são talco e a mica. 

A espessura deste tipo de membranas é muito reduzida, cerca de 1,5 mm, o que leva a que sejam 

bastante leves, sendo normalmente formadas por uma só camada. A massa por unidade de superfície 

encontra-se entre 1,2 e 2,3 kg/m2. As membranas são comercializadas em rolos de comprimento entre 

15 e 40 m e com larguras variáveis o que permite revestir coberturas de uma só vez, evitando as juntas 

de sobreposição que são geralmente as zonas mais críticas dos respectivos sistemas de impermeabi-

lização (Gonçalves et al., 2005). 

Analisando as características mecânicas destas membranas, pode observar-se que a tensão de rotura 

numa membrana nova, ou seja, que não sofreu processo de envelhecimento, varia entre 7,8 e 12,8 N/mm2 

em ambas as direcções. 

Relativamente ao comportamento destas membranas ao calor e à radiação ultravioleta, estas diminuem o seu 

alongamento na rotura, o que significa uma perda de ductilidade, e aumentam a sua tensão de rotura. O calor 

faz diminuir a resistência ao rasgamento das membranas e aumenta as deformações, especialmente na di-

recção de fabrico (Gonçalves et al., 2005). 

Este tipo de membranas é mais difícil de encontrar no mercado português do que as anteriores, sendo que a 

sua aplicação deve ser em geral para coberturas de acessibilidade limitada só a trabalhos de manutenção. 

2.3 Método factorial 

2.3.1 Introdução 

Neste subcapítulo, é observado o método factorial para previsão da vida útil das membranas de impermea-

bilização. Este método é determinístico e foi escolhido porque é um dos mais reconhecidos pela comunidade 

científica, sendo preconizado na ISO 15686. Apesar de esta dissertação não prever a recolha de uma amos-

tra específica para desenvolver o método factorial, foram realizadas duas visitas, em Maio de 2017, a um 

estabelecimento comercial e ao MARL, que servirão como exemplo para realizar o método. Alguns dos 

parâmetros utilizados no método foram avaliados subjectivamente, pelo que o resultado final pode não ser 

totalmente rigoroso. 

2.3.2 Descrição do método 

O método factorial é um dos métodos mais utilizados para definir a vida útil de materiais e de edifícios. 

Para ser colocado em prática, é necessário inicialmente definir uma vida útil de referência, que é esperada 

em condições padrão. De seguida, devem ser definidos os factores que serão multiplicados pela vida útil 

de referência, para obter a estimativa da vida útil. Segundo a ISO 15686, os factores considerados são: 
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• factor A - Qualidade do produto de construção; 

• factor B - Nível de qualidade do projecto; 

• factor C - Nível de qualidade da execução; 

• factor D - Características do ambiente interior; 

• factor E - Características do ambiente exterior; 

• factor F - Características do uso; 

• factor G - Nível de manutenção. 

A fórmula para a determinação da vida útil através deste método é (Hovde, 2004): 

Vida útil estimada (VUE) = Vida útil de referência (VUR) x A x B x C x D x E x F x G 

Normalmente, a escolha da vida útil de referência é baseada em medições e observações de amostras 

através de ensaios. Hoje em dia, existem já algumas plataformas de bases de dados que permitem identifi-

car a vida útil de referência de mais de 900 produtos de construção (Pinto, 2011), o que facilita a aplicação 

do método factorial. Nesta dissertação, não foi possível usar essas bases de dados porque o acesso público 

é negado. 

A vida útil de referência das membranas de impermeabilização pode ser influenciada pelas caracterís-

ticas dos materiais, a manutenção destes e alguns factores relacionados com a utilização e localização 

da cobertura. 

As características dos materiais respeitam o tipo de material escolhido para cada cobertura. No início do 

capítulo, são apresentadas diversas opções de materiais para os sistemas de impermeabilização e as suas 

características dimensionais e mecânicas. A manutenção também é muito importante para a vida útil dos 

materiais, uma vez que uma manutenção inexistente ou mal realizada pode baixar o desempenho dos sis-

temas de impermeabilização e, consequentemente, a sua vida útil. Por fim, a localização e a utilização da 

cobertura são parâmetros muito importantes para a vida útil. No caso de a cobertura ser acessível a veículos, 

existe um risco mais elevado de esta apresentar anomalias do que numa cobertura não acessível1, pelo que 

a primeira terá necessariamente uma vida útil de referência mais baixa do que a segunda. Relativamente à 

localização do sistema de impermeabilização, ocorre a mesma situação, ou seja, um edifício localizado 

numa zona ventosa é mais propício a ter problemas de descolamento dos sistemas de impermeabilização 

do que se estiver em zonas com pouco vento. Este problema pode ser atenuado caso os sistemas de im-

permeabilização tenham protecção pesada. Para além das características anteriores, também é importante 

analisar em detalhe os agentes de envelhecimento mais preponderantes no caso das membranas de im-

permeabilização, que são a radiação solar, temperatura e vento. Tal é feito mais a frente nesta dissertação. 

Para compreender o método, é necessário conhecer todos os factores modificadores utilizados no cál-

culo da vida útil dos materiais. Na densificação de cada factor modificador, são considerados três valo-

res: 0,8, 1,0 e 1,2. Avalia-se o factor em 0,8 se este tem uma influência negativa sobre o elemento, em 

1,0 se o factor não tem influência nenhuma ou é muito pouco significativa no desempenho do elemento 

                                                 
1 Esta designação deve ser entendida como sendo uma cobertura apenas utilizável para efeitos de manutenção ou 
reparação. 
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e em 1,2 caso tenha uma influência positiva. De seguida, são apresentadas algumas características de 

cada factor modificador (Emídio et al., 2014). 

Factor A - Qualidade dos componentes 

Tal como o nome indica, este factor avalia a qualidade dos elementos colocados em obra que depende 

das características das matérias-primas utilizadas no fabrico dos mesmos. A avaliação dessa mesma 

qualidade depende também das exigências requeridas para cada elemento pelo projectista, pois será 

necessário verificar os níveis de satisfação. 

Nos sistemas de impermeabilização, devem ser verificadas a qualidade e características das membranas e 

das fixações, a qualidade da empresa e as condições de fabrico. 

Factor B - Qualidade do projecto 

Este factor avalia a qualidade do projecto, ou seja, verifica os requisitos como a existência de caderno 

de encargos, especificações técnicas, memória descritiva, entre outros. A avaliação deste factor, por 

exemplo, requer a verificação da escolha de uma solução construtiva específica e a compatibilidade 

com o edifício (Pinto, 2011). 

Factor C - Nível de qualidade da execução 

Neste factor, é avaliada a qualidade de execução que depende do grau de confiança da mão-de-obra 

e da existência ou não de fiscalização rigorosa. Este é um factor muito importante pois muitos dos 

defeitos existentes nas membranas e sistemas de impermeabilização são fruto de uma má colocação 

e/ou mau manuseamento dos materiais em obra pelas equipas. Nesta avaliação, deve-se verificar a 

qualificação da mão-de-obra, os processos de aplicação dos elementos, a adequabilidade de ferramen-

tas e as condições climáticas aquando da aplicação dos materiais. 

Factor D - Características do ambiente interior 

A avaliação deste factor refere-se as características do ambiente interior, considerando os agentes de 

degradação. Como este factor diz respeito ao interior do edifício tem maior importância para todos os 

produtos de construção que tenham contacto com o interior, o que não é o caso dos sistemas de im-

permeabilização. Apesar disso, caso ocorram grandes quantidades de vapor de água no interior, este 

factor passa a ter efeitos negativos relativamente importantes no sistema de impermeabilização. Os 

valores irão variar entre 1,0 no caso de ter pouco vapor de água, e 0,8 se a quantidade for maior. 

Factor E - Características do ambiente exterior 

Este factor é semelhante ao anterior já que avalia as características do ambiente, neste caso o exterior, 

tendo também em conta os agentes de degradação. Caso os materiais em estudo não estejam em contacto 

com o exterior, tomam o valor de 1,0, mas, no caso dos sistemas de impermeabilização, o valor do factor 

será compreendido entre 0,8 e 1,2. Para uma avaliação cuidada deste factor, deve-se definir as inúmeras 

solicitações que os materiais em contacto com o exterior sofrem e escolher as que têm maior incidência. 

Algumas das solicitações que se deve verificar são a humidade relativa, a temperatura, o vento, a água e o 

gelo (Pinto, 2011). 
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Factor F - Características do uso 

Este factor reflecte o efeito do uso na degradação dos elementos em análise. Nesta avaliação, deve-se 

considerar todas as acções de desgaste consoante o tipo de uso do local. Nos sistemas de impermeabili-

zação, tal depende do tipo de cobertura, que pode ser não acessível, acessível a pessoas ou acessível a 

veículos, sendo estas tipologias ordenadas de forma crescente relativamente ao desgaste a que estão su-

jeitas. Para além do tipo de desgaste provocado pelo uso das coberturas, é necessário referir que existe 

outro tipo de desgaste relacionado com a localização das mesmas como são as chuvas ácidas, exposição 

de fachadas, presença de sais e altura do edifício, que provoca elevadas pressões do vento nos sistemas 

de impermeabilização. 

Factor G - Nível de manutenção 

Este factor refere-se à manutenção, dando conta da probabilidade de esta ser bem executada. Este 

parâmetro é muito importante visto que o valor da vida útil de referência tem como pressuposto a exis-

tência de um certo nível de manutenção. O nível de manutenção deve considerar todas as acções 

realizadas aos elementos de construção, tais como manutenção, reparação e/ou substituição. Para 

uma avaliação cuidada, deve-se verificar a existência e o cumprimento de um plano de manutenção, 

qualidade e frequência de manutenção e facilidade de acesso. 

2.3.3 Definição da vida útil 

Como referido, para o cálculo da vida útil de membranas de impermeabilização, uma vez que não é 

possível uma recolha de dados objectiva e cuidada nesta dissertação, é admitida a vida útil de referên-

cia obtida para cada tipo de membrana, sendo esta apresentada na Tabela 2.1. Seguidamente, são 

descritos os agentes de envelhecimento que são importantes para a avaliação do factor E do método 

factorial, sendo posteriormente desenvolvido o método para dois casos observados em visitas. 

Tabela 2.1 - Vida útil de referência 

Tipo de membrana Vida útil de referência (VUR) 

Membranas de APP 10 anos (UEAtc, BBA Moat 64., 2001) 

Membranas de SBS 10 anos (UEAtc, BBA Moat 64., 2001) 

Membranas de PVC 10 anos (UEAtc, BBA Moat 65. , 2001) 

Membranas EPDM 10 anos (UEAtc, BBA Moat 66., 2001) 

2.3.4 Agentes de envelhecimento 

Segundo a norma ISO 15686-1, a degradação é “a alteração ao longo do tempo da composição, microestru-

tura e propriedades de um produto, material ou componente que resulta numa redução do seu desempenho”. 

Apesar de nesta dissertação o método a aplicar para a definição da vida útil dos sistemas de imperme-

abilização ser o factorial, é necessário ter em conta que existem outros métodos e vários agentes que 

reduzem a vida útil estimada e que devem ser considerados. Neste subcapítulo, são observados alguns 

dos agentes que são tidos em conta na avaliação do factor E, características do ambiente exterior. 

Porém, esses agentes não são avaliados muito aprofundadamente, uma vez que seria necessário re-

alizar alguns ensaios, que não são possíveis nesta dissertação. 
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Os agentes de envelhecimento ou de degradação provocam efeitos negativos nos elementos constituintes 

de um edifício, reduzindo assim a sua vida útil. A análise destes agentes de degradação deve ter em conta 

as várias interacções entre os diversos factores, uma vez que o processo de actuação conjunta de alguns 

agentes pode acelerar o envelhecimento dos diversos materiais e elementos. Para além dos possíveis efei-

tos conjuntos dos agentes, é necessário avaliar a intensidade e a frequência destes. Apesar de ser impor-

tante a análise conjunta dos efeitos dos agentes de degradação, esta não será possível na presente disser-

tação, apresentando-se apenas alguns agentes individualmente. 

Os agentes de envelhecimento ou degradação podem ser de vários tipos, sendo apresentados na Ta-

bela 2.2, retirada da norma ISO 15686-1. 

Para prever a vida útil, muitas vezes são executados ensaios de envelhecimento, que podem ser acelerados 

ou não. Estes ensaios podem também ser de curta ou longa duração, sendo realizados com o auxílio de 

inspecções a edifícios já existentes e com a observação de resultados obtidos em ensaios já realizados. 

Os ensaios de envelhecimento de longa duração têm, porém, uma grande desvantagem que é o con-

sumo de muito tempo para a obtenção dos resultados. Por isso, são normalmente combinados os re-

sultados dos dois tipos de ensaios, de curta e longa duração. Essa combinação permite a validação ou 

não dos resultados obtidos nos ensaios de curta duração e o estabelecimento de uma correlação entre 

os tempos obtidos com os tempos reais, apesar de esta nem sempre ser fácil. 

Os agentes observados em mais detalhe para os sistemas de impermeabilização são o vento, a tem-

peratura e a radiação solar, que são considerados no método factorial no factor modificador E, corres-

pondente às características do ambiente exterior. 

Tabela 2.2 - Agentes de envelhecimento ou degradação (ISO 15686-1) 

Natureza Classe Exemplos 

Mecânica 

Gravitacionais Acções permanentes, sobrecarga, acção da neve 

Forças aplicadas e deforma-
ções impostas ou restringidas 

Expansão e contracção, formação de gelo 

Energia cinética Impactos, choque hidráulico 

Vibrações Vibrações devidas a tráfego ou equipamentos 

Electromag-
nética 

Radiação 
Solar (sendo a UV a mais significativa), radioacti-

vidade 

Electricidade Reacções electrolíticas, iluminação eléctrica 

Magnetismo Campos magnéticos 

Térmica 
Níveis extremos ou variações 
acentuadas de temperatura 

Calor, geada, choque térmico, fogo 

Química 

Água e solventes 
Humidade do ar, humidade do solo, precipitação, 

álcool 

Agentes oxidantes Oxigénio, desinfectantes 

Agentes redutores Sulfuretos, amoníaco 

Ácidos Ácido carbónico, excrementos de pássaros 

Bases Cimento, hidróxidos, cal 

Sais Nitratos, fosfatos, cloretos, gesso 

Substâncias neutras Gordura, óleo, calcário 

Biológica 
Plantas e micróbios Bactérias, bolores, fungos, raízes 

Animais Roedores, térmitas, pássaros 
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2.3.4.1 Vento 

A acção do vento tem maior importância na redução da vida útil das membranas de impermeabilização. 

Nas membranas aplicadas em sistemas aderentes, o vento pode provocar descolamento das mesmas 

em relação ao suporte ou nas juntas. Em membranas utilizadas em sistemas fixados mecanicamente, a 

rotura pode ocorrer numa peça de fixação, nas ligações da peça à estrutura resistente e/ou nas juntas de 

sobreposição entre membranas. 

O vento pode apresentar uma resposta estática ou dinâmica, sendo a primeira típica de coberturas com 

protecção pesada. Já a resposta dinâmica é referente a sistemas fixados mecanicamente. A diferença 

entre essas duas respostas é o efeito da fadiga dos materiais provocada pela insuflação cíclica das mem-

branas (Baskaran, 2006). 

O efeito de sucção do vento resulta na diferença de pressão entre o interior e o exterior da cobertura. A 

pressão exterior diminui, ao contrário da interior que se mantém constante, devido ao aumento da veloci-

dade do ar quando este atinge a fachada e é obrigado a subir até à cobertura (Silva, 2008). Estas dife-

renças de pressão dependem de alguns factores que são apresentados de seguida: 

• meio envolvente do edifício, que corresponde a analisar a presença ou não de edifícios adjacentes 

que irão provocar a redução da velocidade de escoamento do vento; 

• altura do edifício, uma vez que, quanto mais alto for um edifício, maior será a diferença de 

pressão na cobertura; 

• existência e altura das platibandas, pois estas permitem reduzir a sucção do vento sobre as 

coberturas, especialmente nas zonas onde existem maiores pressões, que são nos bordos e 

cantos; 

• existência de aberturas no edifício, porque, com a entrada de vento para o interior, o mesmo 

exerce pressão negativa sobre a cobertura. 

As pressões provocadas pelo vento são mais elevadas nos cantos e menores nos bordos, apresen-

tando um valor mais baixo na zona corrente (Silva, 2008). 

Para uma caracterização da acção do vento segundo o Zonamento do Território e da Rugosidade Aerodi-

nâmica do Solo, pode-se recorrer ao Regulamento de Segurança e Acções para Edifícios e Pontes (RSA). 

Assim sendo, Portugal divide-se em duas zonas (NP 1037-1, 2002): 

• zona A - generalidade do território, excepto as regiões pertencentes à zona B; 

• zona B - os arquipélagos dos Açores e da Madeira e as regiões do Continente situadas numa faixa 

costeira de 5 km de largura ou a altitudes acima de 600 m. 

Para ter em conta ainda a rugosidade aerodinâmica do solo, o RSA considera dois tipos: 

• rugosidade do tipo I - rugosidade a atribuir aos locais situados no interior de zonas urbanas, 

em que predominem edifícios de médio e grande porte; 

• rugosidade do tipo II - rugosidade a atribuir aos restantes locais, nomeadamente zonas rurais 
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e periferia de zonas urbanas. 

Além de todas as características apresentadas acima, é necessário analisar a estrutura das coberturas. 

Uma estrutura de betão armado é mais resistente à acção do vento devido ao seu peso elevado, ao 

contrário de uma estrutura metálica que poderá ter mais dificuldades em resistir às diversas acções do 

vento. É necessário, no entanto, ter atenção também à deformabilidade da estrutura, sendo a das es-

truturas metálicas maior do que a do betão armado. Para este tipo de estruturas flexíveis os sistemas 

de impermeabilização mais vocacionados são os sistemas aderentes ou fixados mecanicamente, pelo 

facto de poder ser dispensada a colocação de protecção pesada. 

2.3.4.2 Temperatura 

Um dos agentes mais importantes e que influenciam as coberturas planas e cada um dos seus elemen-

tos é a temperatura. A envolvente exterior de um edifício pode atingir amplitudes térmicas superiores a 

50 ºC durante um ano (Raposo, 2009), o que pode provocar tensões e deformações elevadas nos 

materiais e elementos. 

A variação dimensional que pode existir nas membranas de impermeabilização provocada pela varia-

ção da temperatura é dada pela expressão (1): 

     ∆𝐿 = 𝐿 × 𝛼1 × ∆𝑡       (1) 

Onde: 

ΔL - variação do comprimento por acção da temperatura [m]; 

L - comprimento inicial [m]; 

α1 - coeficiente de dilatação térmica linear [°C-1]; 

Δt - variação de temperatura [°C]. 

Caso os materiais na cobertura plana não estejam solidarizados entre si, tal provoca variações dimen-

sionais distintas para uma mesma variação de temperatura, relativamente a cada coeficiente de dilata-

ção térmica de cada material presente na cobertura. Através da análise do Regulamento das Caracte-

rísticas de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), pode-se observar que o país está dividido 

em três zonas climáticas de Inverno (I1, I2 e I3) e três zonas climáticas de Verão (V1, V2 e V3). Essas 

zonas podem ser observadas na Figura 2.1, retirada do despacho mencionado. 

Analisando a Figura 2.1, pode-se verificar que as zonas climáticas correspondentes a I3 e V3 são as que 

estão expostas a temperaturas mais extremas, respectivamente no Inverno e no Verão. Isto significa que 

os sistemas de impermeabilização colocados em edifícios situados nestas zonas terão maiores variações 

dimensionais do que sistemas situados noutras zonas. Ao contrário das zonas I3 e V3, as zonas I1 e V1 

são as zonas que têm menos variações climáticas no Inverno e no Verão, respectivamente. 

2.3.4.3 Radiação solar 

A radiação solar, do espectro da qual a radiação UV é a mais importante, é outro agente de degradação 
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dos elementos de construção, e que é bastante importante para os elementos de impermeabilização 

das coberturas planas, uma vez que estas estão expostas todo o dia a esta radiação. 

Um dos problemas causado pela radiação é a deformação diferencial. Esta deve-se à incidência da 

radiação nos materiais de impermeabilização, que provoca um aumento da temperatura na sua super-

fície relativamente a temperatura interior do material. A deformação diferencial também ocorre pela 

diferença de coeficientes de dilatação dos materiais no exterior e interior das camadas. 

 

Figura 2.1 - Zonas Climáticas de Inverno e Verão (RCCTE) 

É possível obter a temperatura superficial exterior de um material através da expressão (2): 

𝑡𝑠𝑒 = 𝑡𝑒 +
𝛼𝑠×𝑅

ℎ𝑒
                     (2) 

Onde: 

tse - temperatura superficial exterior [°C]; 

te - temperatura do ambiente exterior [°C]; 

αs - coeficiente de absorção da radiação solar; 

R - radiação solar global [W/m2]; 

he - condutância térmica superficial exterior [W/m2.°C]. 

O valor de αs depende da cor da superfície do material sendo que as cores claras tomam valores ge-

ralmente entre 0,2 a 0,7 e as cores escuras valores entre 0,7 e 1,0. Uma vez que esta dissertação trata 

de materiais de impermeabilização, mais especificamente membranas betuminosas, estas tomarão os 

valores das cores mais escuras, caso não tenham nenhuma camada de protecção, como por exemplo 

camadas minerais coloridas. 
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No caso do valor de αs se encontrar entre 0,2 e 0,3, tal significa que o material não é muito afectado 

pela radiação solar. Porém, se os valores de αs forem superiores a 0,7, esses materiais são afectados 

negativamente por este agente de degradação. 

A acção da temperatura e da radiação solar não afecta da mesma forma todos os tipos de membranas, 

sendo que algumas das mais afectadas negativamente são as membranas de betumes-polímeros APP 

e SBS e de PVC plastificado (Raposo, 2009). 

Depois de analisados estes agentes de degradação, pode-se concluir que a vida útil das membranas 

de impermeabilização depende do local onde o edifício se situa, uma vez que a influência dos agentes 

muda de zona para zona. 

2.3.5 Cálculo da vida útil de dois casos reais 

Nesta secção, são apresentados dois casos reais de coberturas planas com sistemas de impermeabi-

lização estudados no início deste capítulo. Estes casos decorreram de duas visitas realizadas ao esta-

belecimento comercial El Corte Inglés, em Lisboa, e ao Mercado Abastecedor da Região de Lisboa 

(MARL). O método factorial foi desenvolvido através da informação adquirida nas visitas, sendo que 

algumas das avaliações dos factores foram realizadas assumindo alguns dados, pelo que o cálculo da 

vida útil dos sistemas de impermeabilização tem alguma subjectividade. 

2.3.5.1 Estabelecimento comercial El Corte Inglés 

Aquando da visita ao estabelecimento comercial, este estava com obras de ampliação, sendo aplicada 

na cobertura uma membrana APP da empresa IMPERALUM, como se pode ver na Figura 2.2. A mem-

brana APP é constituída por um feltro de poliéster e tem um acabamento em granulado de ardósia 

colorida, sendo possível analisar todas as suas características no Anexo A no final desta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, são avaliados todos os factores modificadores que afectam a vida útil do sistema de im-

permeabilização. 

Figura 2 - Membrana APP advance aplicada no local Figura 2.2 - Membrana APP advance aplicada no local 



 

19 
 

Factor A - Qualidade do produto de construção 

Uma vez que a empresa que produz o material é reconhecida pela sua qualidade e o produto tem marcação 

CE, este deverá ser apto para a função a que se destina pelo que o factor A é avaliado em 1,2. 

Factor B - Nível de qualidade do projecto 

Neste factor, a avaliação terá que ser mais subjectiva pois não foi possível observar o projecto. Assume-

se um valor de 1,0, ou seja, este factor não irá influenciar a vida útil do sistema de impermeabilização, 

o que poderá não ser absolutamente rigoroso. 

Factor C - Nível de qualidade de execução 

Este factor é avaliado em 0,8 pois foram observadas algumas irregularidades aquando da visita, como 

por exemplo materiais possivelmente cortantes em contacto com a membrana e existência de desco-

lamento de uma das membranas causado pelo vento forte que se sentia nesses dias, como se pode 

observar na Figura 2.3. Esta última irregularidade seria corrigida nesse dia mas considera-se que já 

não estará com as qualidades iniciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor D - Características do ambiente interior 

As características do interior do estabelecimento não têm grande influência uma vez que o edifício se 

destina a escritórios, não ocorrendo grandes quantidades de vapor de água. Por este motivo, a avalia-

ção deste factor é de 1,0. 

Factor E - Características do ambiente exterior 

Este factor é o mais difícil de avaliar pois é necessário ter em conta os agentes atmosféricos que podem 

deteriorar o sistema de impermeabilização. Analisando o local, é possível observar que é uma zona com 

ventos fortes, apesar de ter edifícios vizinhos que podem eventualmente funcionar como barreira. Relati-

vamente à temperatura, esta não tem variações muito elevadas e a radiação solar tem maior incidência 

na parte da manhã até ao início da tarde pois é de seguida encoberta pelos edifícios adjacentes. É ne-

cessário ter em conta que esta avaliação é subjectiva pelo que pode não ser rigorosa. Por estes motivos, 

o valor atribuído a este factor é 0,8. A avaliação deste factor foi realizada para estar no lado da segurança, 

Figura 2.3 - Descolamento da membrana APP 
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ou seja, ser conservativa, podendo não se verificar uma acção assim tão prejudicial do vento no sistema 

de impermeabilização. 

Factor F - Características de uso 

A cobertura será não acessível, ou seja, apenas acessível para trabalhos de manutenção, pelo que o 

factor será avaliado em 1,2. 

Factor G - Nível de manutenção 

Apesar de não ter sido possível observar o plano de manutenção deste edifício, é considerado que tem 

um nível de 1,2, uma vez que tem equipas de manutenção constante no estabelecimento. 

Por fim, é possível calcular a vida útil da membrana colocada neste local: 

Vida útil estimada (VUE) = Vida útil de referência (VUR) x A x B x C x D x E x F x G 

Vida útil estimada (VUE) = VUR das membranas de APP x A x B x C x D x E x F x G 

Vida útil estimada (VUE) = 10 x 1,2 x 1,0 x 0,8 x 1,0 x 0,8 x 1,2 x 1,2 

Vida útil estimada (VUE) = 11,06 anos 

2.3.5.2 MARL 

Na visita realizada ao MARL, foi possível observar diversas aplicações de sistemas de impermeabilização 

em vários dos edifícios. A maior parte destas colocações correspondia a reparações e substituição de mem-

branas. Apesar de ser uma substituição, a membrana anterior não foi retirada sendo a membrana nova 

colocada por cima desta. Todos estes trabalhos estavam a ser geridos pela empresa Sotecnisol. 

O material usado neste local foi uma membrana de SBS comercializada pela empresa Sotecnisol e produ-

zida pelo grupo Texsa Portugal com armadura de feltro de poliéster com acabamento de granulado mineral. 

As restantes características podem ser observadas no Anexo B. 

Factor A - Qualidade do produto de construção 

Assim como no estabelecimento comercial anteriormente avaliado, o material usado em alguns dos 

edifícios do MARL também tem marcação CE e é produzido por uma empresa reconhecida no mercado, 

pelo que a avaliação é de 1,2. 

Factor B - Nível de qualidade do projecto 

Este factor será avaliado em 1,0 uma vez que não foi possível observar o projecto, tendo em conta que 

esta avaliação é considerada subjectiva. 

Factor C - Nível de qualidade de execução 

Neste local, foi possível observar que na execução das membranas os trabalhadores deixam fluir através do 

bordo das juntas de sobreposição a mistura betuminosa da membrana, sem que seja posteriormente prote-

gida, enquanto em estado pastoso, pelo mesmo tipo de granulado mineral da membrana. Este fenómeno pode 
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ser observado na Figura 2.4. Apesar de existirem algumas irregularidades devido às caleiras existentes no 

edifício, em geral a execução foi bem realizada, pelo que o factor é avaliado em 0,9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor D - Características do ambiente interior 

As características do interior dos edifícios em manutenção têm diversos problemas pois muitos deles têm 

actividades que produzem muito vapor de água e condensações. Por isso, o factor é avaliado em 0,8. 

Factor E - Características do ambiente exterior 

Este factor é avaliado subjectivamente, pelo que poderá não ser rigoroso. Os edifícios onde os traba-

lhos decorreram situam-se uns ao lado dos outros, mas estão numa zona desprotegida, zona rural, e 

por isso não têm quase nenhuma protecção de vento nem de radiação solar, o que leva a uma maior 

deterioração das membranas. Por estes motivos, o factor é avaliado em 0,8. 

Factor F - Características de uso 

A cobertura é não acessível, permitindo apenas trabalhos de manutenção, pelo que o factor é avaliado 

em 1,2. 

Factor G - Nível de manutenção 

Como tinha ocorrido no caso anterior, não foi possível observar o plano de manutenção. No entanto, 

durante a visita, concluiu-se que a manutenção não é tão periódica como no caso anterior, pelo que o 

factor é avaliado em 1,0. 

Por fim, é possível calcular a vida útil da membrana colocada neste local: 

Vida útil estimada (VUE) = Vida útil de referência (VUR) x A x B x C x D x E x F x G 

Vida útil estimada (VUE) = VUR das membranas de SBS x A x B x C x D x E x F x G 

Vida útil estimada (VUE) = 10 x 1,2 x 1,0 x 0,9 x 0,8 x 0,8 x 1,2 x 1,0 

Vida útil estimada (VUE) = 8,3 anos 

  

Figura 4 – Bordos de juntas de sobreposição das membranas Figura 2.4 - Bordos de juntas de sobreposição das membranas 



 

22 
 

  



 

23 
 

3. Avaliação do Ciclo de Vida 

3.1 Considerações gerais 

Recentemente, as preocupações ambientais têm vindo a aumentar, principalmente porque começam a 

ser sentidas no dia-a-dia. Um dos maiores problemas neste momento é o aquecimento global, isto é, o 

valor da temperatura média tem vindo a aumentar de ano para ano, provocando o degelo de calotes 

polares e glaciares, e consequentemente o aumento do nível médio das águas do mar. 

É de conhecimento geral que o principal propulsor do aquecimento global é o uso de combustíveis 

fósseis. Estes emitem gases para a atmosfera provocando o chamado efeito de estufa, que consiste 

na retenção de radiação ultravioleta. Esta volta depois a ser emitida para a superfície terrestre aumen-

tando a temperatura. 

Este capítulo tem como tema principal a avaliação do ciclo de vida (ACV) de membranas de impermeabiliza-

ção. Esta avaliação é uma ferramenta importante para comparar o desempenho dos sistemas de impermea-

bilização a nível ambiental. Visto que esta dissertação não contempla a recolha de uma amostra específica 

para avaliação do seu ciclo de vida, foram recolhidas as declarações ambientais de produto (DAP) dos quatro 

tipos de membranas de impermeabilização expressos no capítulo anterior (APP, SBS, PVC e EPDM). 

A avaliação do ciclo de vida é um instrumento de análise que está em expansão, uma vez que as 

preocupações ambientais são cada vez mais acentuadas. Esta análise inclui a produção, o transporte, 

o uso, a manutenção e o fim de vida dos produtos. Frequentemente são feitas análises de “berço até ao 

fim de vida” de produtos, mas caso sejam incorporados processos de reciclagem em membranas ou 

reciclagem noutras aplicações esta avaliação pode ser de “berço a berço” (Zuo et al., 2016). 

Este instrumento foi desenvolvido quando começaram as preocupações ambientais e energéticas. Em 

1969, a empresa Coca-Cola, nos Estados Unidos da América, iniciou o primeiro estudo de avaliação 

do ciclo de vida, analisando o consumo de recursos (Belem, 2005). 

Os estudos iniciais concluíram que não seria suficiente analisar apenas o consumo de energia no fabrico 

dos produtos, mas sim avaliar todo o ciclo de vida, incluindo os recursos usados e os resíduos produzidos. 

Posteriormente, em 1972 e no Reino Unido, foi calculada a energia total utilizada na produção de reci-

pientes de vidro, plástico, metal e alumínio. No entanto, foi apenas no início dos anos 90 que o ciclo de 

vida foi considerado nas indústrias. A partir desse momento, foram desenvolvidos os conceitos e a 

forma como estes são usados, aumentando o uso do ACV pelas empresas. 

Neste capítulo, é discutida e apresentada a avaliação do ciclo de vida das membranas betuminosas com o 

objectivo de demonstrar que a produção destas tem impactes no meio ambiente. Esta análise é auxiliada 

pela observação das declarações ambientais de produto dos vários tipos de membranas. 

O primeiro subcapítulo apresenta um breve enquadramento histórico da construção das primeiras ha-

bitações e em especial das coberturas. 

No segundo subcapítulo, é desenvolvido o conceito de ACV, apresentando as diversas fases e etapas 
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do mesmo. 

Seguidamente, é apresentado o conceito de declaração ambiental, melhorando a compreensão e in-

terpretação deste documento. 

No subcapítulo seguinte, são apresentados os impactes ambientais considerados mais relevantes para 

a análise ambiental dos produtos. 

Por fim, são estudadas declarações ambientais de produto dos quatro tipos de membrana referidos no 

capítulo anterior. No fim da análise destes documentos, é apresentada uma breve conclusão. 

3.2 Antecedentes 

A construção de estruturas esteve sempre presente na História. Desde os primórdios da Humanidade, 

o Homem precisou de locais para se abrigar de predadores e das intempéries. Inicialmente foram utili-

zadas grutas, onde ainda hoje existem alguns vestígios da presença humana. Posteriormente às grutas 

e com o auxílio de materiais presentes na Natureza, o Homem foi capaz de produzir a primeira habita-

ção, de madeira e materiais vegetais. Existem ainda vestígios de habitações feitas com paredes de 

pedra ou argila e coberturas de materiais vegetais, como por exemplo o colmo. 

A técnica de construção e a complexidade das habitações foi evoluindo tornando as habitações cada 

vez mais resistentes. A evolução dos conhecimentos do Homem deu-se de forma empírica, iniciando-

se um processo de planeamento das habitações (Dias, 2008). 

A madeira teve uma grande relevância nas construções até aos dias de hoje, uma vez que esteve sempre 

disponível. Apesar de o material ser usado hoje em dia, as técnicas de tratamento deste e a arte de trabalhar 

a madeira evoluíram ao longo dos séculos, permitindo a construção de edifícios em altura como é o caso 

do edifício de madeira da empresa Tamedia, em Zurique. 

Desde o início que as coberturas eram compostas por materiais facilmente destrutíveis, como materiais 

vegetais, observando-se que os constituintes das paredes eram mais resistentes e, por isso, existem 

vestígios dos mesmos até hoje. As primeiras coberturas eram constituídas por terra e cobertas depois por 

vegetação presente nas imediações da habitação (Vasiliu, 2009). A evolução dos tipos de materiais das 

coberturas foi escassa até à descoberta da cozedura da argila em fornos de lenha, no final da Idade da 

Pedra. Depois desta importante descoberta, os historiadores acreditam que tenham sido criadas as pri-

meiras telhas, apesar de não haver registo de edificações com as mesmas nessa época. Começa a co-

nhecer-se as telhas cerâmicas na época Grega e na Romana, sendo a última mais relevante. De seguida, 

dão-se diversas evoluções das telhas tanto no seu formato como no seu modo de fabrico (Dias, 2008). 

Apesar de as coberturas inclinadas serem mais conhecidas, como era o caso dos primeiros abrigos 

construídos pelo Homem, as coberturas planas existem desde a Antiguidade. Estas estavam presentes 

em ambientes quentes e secos, como o Médio Oriente, sendo constituídas por barrotes de madeira, 

para dar uma estrutura e depois eram cobertas por uma camada de argila, que seria o material que 

impedia a entrada de chuva na edificação. É possível comparar essa camada de argila com as mem-

branas de impermeabilização uma vez que têm a mesma função. 
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As coberturas planas foram também implementadas pelos Árabes no Sul de Portugal, mas foi só no 

início do século XX que se tornam algo mais importante. A partir desse momento, as coberturas torna-

ram-se um espaço aproveitado pelo Homem, por exemplo para actividades de lazer, apenas para acti-

vidades de manutenção ou para melhoria do ambiente, como é o caso de coberturas verdes (Lourenço 

& Branco, 2012). Existem elementos icónicos como a Ópera de Sidney, o Museu Guggenheim de Bilbao 

e a Casa da Música, no Porto, que apresentam coberturas com uma configuração fora do normal e que 

não seriam possíveis sem todas estas evoluções e conhecimento. 

A constante inovação e melhoramento dos materiais das construções e mais especificamente das co-

berturas tem trazido desenvolvimentos importantes para a Sociedade. Neste momento, a preocupação 

centra-se na melhoria e na redução dos impactes ambientais que a produção dos materiais como as 

membranas de impermeabilização pode causar. 

3.3 Avaliação do ciclo de vida 

A avaliação do ciclo de vida (ACV ou em inglês LCA – Life cycle assessment) consiste na compilação 

e avaliação das “entradas” (inputs), “saídas” (outputs) e dos impactes ambientais dos produtos ao longo 

do seu ciclo, ou seja, desde a extracção das matérias-primas até ao seu destino final. A ACV poderá 

ser utilizada para os seguintes propósitos (NP EN 14040, 2007): 

• identificar as possíveis melhorias no desempenho ambiental dos produtos nas várias etapas 

do seu ciclo de vida; 

• dar informação aos que tomam as decisões nas indústrias; 

• seleccionar indicadores de desempenho ambiental relevantes; 

• marketing. 

A ACV contempla os aspectos ambientais, como por exemplo os recursos usados e as consequências 

ambientais das emissões e descargas, desde o “berço” até ao “túmulo” (from cradle to grave). Para a 

realização de um estudo ACV, são necessárias quatro fases (NP EN 14040, 2007): 

• 1ª fase: Definição do objectivo e do âmbito; 

• 2ª fase: Inventário; 

• 3ª fase: Avaliação de impacte; 

• 4ª fase: Interpretação. 

A definição do objectivo é uma etapa importante uma vez que dessa depende a profundidade e amplitude 

do estudo. A fase de definição do âmbito consiste em balizar a fronteira do sistema e o nível de detalhe, que 

mais uma vez depende do objectivo. É possível subdividir a fase da definição do âmbito em 6 etapas. 

Funções do produto 

Para compreender melhor o objecto de estudo é importante saber quais as suas funções e as exigências 

requeridas. Estas são imprescindíveis pois sem elas não se consegue definir o fim de vida útil do produto 

nem é possível iniciar uma avaliação do ciclo de vida coerente. 



 

26 
 

Nesta dissertação, são estudados sistemas de impermeabilização de coberturas planas. No capítulo 2, 

foi referido que a função destes sistemas é a estanqueidade e a protecção do interior do edifício perante 

as intempéries. 

Quanto às exigências funcionais estas podem ser agrupadas de diversas maneiras e com várias classifica-

ções. Segundo as Directivas Gerais aplicáveis a sistemas de impermeabilização de coberturas publicadas 

no âmbito da Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction (UEAtc), as categorias das 

exigências funcionais são: 

• exigência de segurança; 

• exigência de aptidão ao uso; 

• exigências relativas à conservação das qualidades; 

• exigências relativas à manutenção e reparação. 

Na categoria de segurança, são analisadas as exigências tendo em conta as acções do vento, o risco de 

incêndio e a saúde. Concretizando estas exigências nos sistemas de impermeabilização, estes não po-

dem apresentar risco de levantamento ou rotura sob acções de sucção do vento. Relativamente ao risco 

de incêndio, os sistemas de impermeabilização devem limitar a propagação do fogo na sua superfície, a 

penetração deste para o interior dos edifícios e deve-se ter em atenção a inflamabilidade dos materiais 

constituintes. Por fim, a exigência da saúde inclui a execução dos sistemas de impermeabilização de 

acordo com as normas em vigor, sendo importante a análise de possíveis emissões de gases tóxicos que 

possam por em risco a saúde da população (Lopes, 2010). 

Quanto à categoria de aptidão ao uso, esta inclui as seguintes exigências: estanqueidade à água, as-

pecto, ocorrência de manchas e a conservação da resistência mecânica. A primeira exigência é também 

a principal função dos sistemas de impermeabilização. Como o nome indica, é a função de não permitir 

a passagem de água através das membranas. A segunda exigência é a verificação de que a cobertura 

se mantém com um aspecto minimamente aceitável e sem qualquer empolamento, rugas ou sulcos. A 

existência dessas imperfeições pode significar uma má aplicação das membranas o que se pode tra-

duzir num deficiente comportamento. As exigências da ocorrência de manchas e da conservação da 

resistência mecânica são auto-explicativas. 

A terceira categoria é relativa à conservação das qualidades que inclui: efeito dos agentes do meio 

ambiente, compatibilidade de materiais, acções biológicas e de animais, efeitos de movimento do su-

porte, cargas de serviço e circulação de pessoas. Na primeira exigência, são tidos em conta os efeitos 

do vento, da temperatura, da radiação solar, da água e de agentes químicos. Os sistemas de imperme-

abilização devem resistir às solicitações de cada um dos agentes. Relativamente à segunda, os mate-

riais existentes na cobertura devem ser compatíveis uns com os outros, incluindo outras camadas da 

mesma. Os sistemas de impermeabilização devem também resistir a acções biológicas e de animais, 

ou seja, evitar o desenvolvimento e aparecimento de organismos vegetais, como fungos ou l íquenes, 

e organismos animais, como os pombos e ratos. A seguinte exigência está relacionada com a elastici-

dade e deformabilidade dos sistemas de impermeabilização pois depende da resposta que estes têm 

quando solicitados por movimentos transmitidos pelo edifício. As últimas duas dependem da 
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acessibilidade da cobertura, uma vez que, consoante esta seja acessível ou não acessível, vai ter so-

licitações diferentes, variando o nível de exigência. Em primeiro lugar, tem-se as exigências relativas a 

cargas de serviço, ou seja, os sistemas de impermeabilização devem resistir sem ficar danificados às 

cargas existentes na cobertura. Por fim, para cumprir a última, sejam as coberturas acessíveis ou não, 

as membranas devem em geral ser protegidas por uma camada na sua superfície (Lopes, 2010). 

Por fim, a última categoria de exigências é relativa à manutenção e reparação. A manutenção deverá 

ser periódica com o intervalo não superior a um ano, o que evitará problemas maiores. A reparação 

deve ser realizada sempre que os sistemas de impermeabilização apresentem alguma anomalia, não 

devendo adiar essa acção, uma vez que as mesmas se poderão agravar e inevitavelmente terão que 

ser reparadas. A reparação precoce poderá evitar outros problemas e uma substituição total das mem-

branas de impermeabilização. 

Unidade funcional 

A unidade funcional é uma medida da função do produto analisado na ACV. É através da unidade funcional 

de um sistema que um produto pode ser comparado com outros (Alves, 2015). 

Nas declarações ambientais de produto (DAP) das membranas de impermeabilização, a unidade fun-

cional normalmente escolhida é 1 m2, existindo diversas espessuras. 

Fronteiras do sistema 

Numa DAP, é necessário definir as fronteiras do sistema, ou seja, as etapas do ciclo de vida que são 

analisadas. 

As fases principais, que podem ser observadas na Tabela 3.1, de um ciclo de vida são a produção, 

construção, utilização e fim de vida. A fase de produção inclui a recolha de matéria-prima, o transporte 

desta até às fábricas e a produção do material final. A seguinte fase tem como etapas o transporte do 

produto finalizado e a instalação do mesmo no local onde vai ser utilizado. Na terceira fase, a de utili-

zação, existem 7 etapas que podem ocorrer durante a vida útil do produto e que são: o uso, a manu-

tenção, a reparação, a substituição, a remodelação e a utilização de recursos energéticos e água. Por 

fim, a fase de fim de vida, tem 4 etapas: demolição, transporte dos resíduos, processamento de resí-

duos e colocação em aterro. Nesta fase, seria possível existir mais etapas no caso de haver reciclagem 

em membranas ou reciclagem noutras aplicações dos materiais que chegaram ao seu fim de vida. 

Nível de detalhe 

O nível de detalhe da avaliação do ciclo de vida irá depender da profundidade requerida pela entidade 

que realiza o estudo (Alves, 2015). 

Procedimentos de alocação e expansão do sistema 

A alocação consiste na divisão das entradas e saídas do processo a produtos relevantes. Existem 

várias maneiras de alocação, três das quais são: 

• alocação por massa; 
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• alocação por heating values2; 

• alocação por valor de mercado. 

Tabela 3.1 - Etapas da ACV (adaptado de Carlisle SynTec Systems, 2016) 
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Requisitos de qualidade de dados 

Como o nome indica, esta etapa consiste na avaliação da qualidade de dados recolhidos. Estes requi-

sitos são determinados no início da avaliação do ciclo de vida, dependendo da qualidade da documen-

tação recolhida. A resposta a algumas questões apresentadas de seguida poderá conduzir a avaliação 

dos dados (Alves, 2015): 

• os dados foram medidos ou estimados? 

• existem grandes alterações desde a colecta de dados até a apresentação destes que possam 

afectar o resultado? 

• existe alguma lacuna na base de dados? 

A segunda fase da ACV é o inventário do ciclo de vida (ICV) que abrange as entradas / saídas relativas 

ao sistema em estudo. Estas entradas e saídas são por exemplo o uso de recursos energéticos ou as 

emissões e os resíduos derivados do processo de fabrico (Blomberg & Lyall, 2000). 

A terceira etapa da ACV é a avaliação de impacte do ciclo de vida (AICV) que tem como finalidade 

fornecer informação adicional para melhor compreender os resultados do ICV e assim definir o impacte 

ambiental (Castellano et al., 2014). 

A última fase da ACV é a interpretação do ciclo de vida que consiste na reunião dos resultados de um ICV 

ou de uma AICV, ou ambos, para serem discutidos. Essa discussão servirá como base para conclusões 

e recomendações, tomando-se decisões de acordo com a definição do objectivo e do âmbito. 

                                                 
2 Heating value: Valor da quantidade de calor produzido a partir da combustão de uma quantidade específica de 
um produto. 
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Apesar de ainda não serem muito usados, existem alguns programas que permitem facilitar a avaliação 

do ciclo de vida e dos impactes ambientais. Algumas dessas ferramentas são o eLCA tool na Alemanha, 

LCAbyd na Dinamarca, entre outras presentes em países como a Holanda, França ou Bélgica. Estas 

tornar-se-ão importantes se poderem ser utilizadas nos processos iniciais de um projecto, onde são to-

madas decisões sobre os materiais (Meex et al., 2018). Com a ajuda deste recurso, as escolhas poderiam 

ser baseadas na avaliação do ciclo de vida dos mesmos, diminuindo substancialmente os impactes am-

bientais provocados pelo sector da construção. 

3.4 Declaração ambiental 

Devido à crescente preocupação sobre as questões ambientais, o uso da ACV tem vindo a ser recorrente 

pelo que os certificados ambientais dos materiais serão benéficos para este processo, apesar de continua-

rem a ser voluntários. Existem vários tipos de certificados ambientais, entre eles os rótulos ambientais, auto 

declarações e declarações ambientais do produto (DAP). Estas declarações dos materiais servem como 

registo dos impactes ambientais que cada material provoca, auxiliando uma análise comparativa do desem-

penho ambiental de diversas opções. Estes documentos são realizados pelos fabricantes dos produtos. 

Neste momento, já é possível registar as declarações ambientais de produto (DAP ou EPD em inglês) a nível 

internacional com o auxílio da plataforma DAPhabitat3.O sistema DAPhabitat foi desenvolvido com a ajuda do 

QREN/COMPETE. As DAP são um documento bastante credível uma vez que são baseadas na avaliação de 

ciclo de vida (ACV) e porque são verificadas por terceiros independentes (DAPhabitat, 2016). 

3.5 Impactes ambientais 

No ciclo de vida de um material, é muito importante avaliar os impactes ambientais que ocorrem ao 

longo do processo. O conhecimento dos impactes existentes na produção e consumo é uma “arma” 

indispensável para melhorar o desempenho das indústrias (Curran, 2016). Os impactes ambientais são 

analisados nas seguintes etapas (Curran, 2016): 

• aquisição da matéria-prima - Nesta etapa, é analisada a extracção de matérias-primas e o con-

sumo de energia da Terra que tal actividade requer, como por exemplo a extracção de petróleo. 

As perturbações provocadas na sua extracção e o transporte destas também são considerados; 

• produção - Nesta etapa, ocorre a produção dos produtos finais através das matérias-primas e 

a entrega destes aos consumidores; 

• uso / reciclagem noutras aplicações / manutenção - Tal como os títulos indicam, esta fase ocorre 

em tempo real depois de os produtos serem entregues aos consumidores. Os requisitos de energia 

e resíduos ambientais provocados pelo armazenamento e consumo dos produtos fazem parte da 

avaliação desta etapa; 

• reciclar / gerir resíduos - Esta etapa tem incluída a análise de requisitos de energia e resíduos 

ambientais, bem como opções de reciclagem, compostagem e incineração para produtos que 

já foram utilizados. 

                                                 
3 www.daphabitat.pt 
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Com o auxílio da DAP, é possível analisar estes impactes a nível quantitativo através das tabelas presentes 

nesse mesmo documento. Algumas das categorias são a seguir apresentadas.  

Mas primeiro é importante contextualizar a magnitude dos impactes de alguns materiais usados na produção 

das membranas de impermeabilização. O betume é um material de construção usado para diversas finali-

dades, como por exemplo para membranas de impermeabilização ou pavimentos. O consumo deste mate-

rial é muito grande, tendo chegado a valores de 102 milhões de toneladas por ano mundialmente, no ano 

de 2011 (Zhu et al., 2014). Uma vez que a origem do mesmo está relacionada com recursos não renováveis, 

como é o caso do petróleo, a sua utilização pode ser altamente prejudicial ao Ambiente.  

3.5.1 Potencial de aquecimento global 

O aquecimento global, ou seja, um aumento geral da temperatura da Terra, é possivelmente um dos 

problemas mais mediáticos hoje em dia. A principal causa para esta situação ambiental é a emissão de 

gases, derivados de indústrias, que provocam um efeito de estufa, ou seja, uma retenção dos raios 

solares que deveriam ser reflectidos para o espaço (Dombrowski, 2014). Os gases que são responsá-

veis pela maioria do efeito de estufa são dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), hidro-clorofluorcar-

bonetos (HCFC) e óxido nitroso (N2O). 

O dióxido de carbono é um dos gases mais conhecidos, sendo produzido especialmente pela queima 

de combustíveis fósseis. A Revolução Industrial veio aumentar as emissões deste gás potenciando o 

efeito de estufa, o que provocou o aumento da temperatura média global (The Royal Society and 

National Academy of Sciences, 2014). 

Outro dos gases responsáveis pelo aquecimento global é o metano. Este é muito mais potente do que 

o dióxido de carbono, absorvendo 28 vezes mais energia térmica do que o CO2. As fontes principais de 

propagação são a produção de petróleo e gás, além das fontes naturais como a decomposição de 

matéria orgânica (Talbot, 2017). 

Os hidro-clorofluorcarbonetos são compostos por átomos de hidrogénio, cloro, flúor e carbono. Estes 

vieram substituir os clorofluorcarbonetos (CFC) nos equipamentos de refrigeração, ar condicionado e ae-

rossóis. Apesar de os HCFC substituírem os CFC, que foram banidos pelo Protocolo de Montreal, estes 

provocam consequências significativas no efeito de estufa (Tejón Carbajal, 2009). 

Por fim, o óxido nitroso é um gás com fontes naturais que criam 62% das emissões totais, sendo os 

restantes 38% provocados pelos combustíveis fósseis, agricultura e processos industriais. A concen-

tração deste gás na atmosfera tem vindo a aumentar desde a Revolução Industrial (Denman & 

Brasseur, 2007). 

3.5.2 Potencial de acidificação 

Através da combustão de combustíveis fósseis, é possível haver emissões de gases tais como: óxidos 

de enxofre (SOx), óxidos de azoto (NOx), amoníaco (NH3) e ácidos hidroclóricos (HCl). Quando estes 

gases se decompõem, formam iões de H+ levando à acidificação da chuva e do ambiente, o que cria 

alterações dos ecossistemas (LCANZ, 2013). 
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3.5.3 Potencial de eutrofização 

O aumento de nutrientes na água provoca um crescimento abundante de biomassa, ou seja, o aumento 

de matéria vegetal, alterando os ecossistemas aquáticos e diminuindo os níveis de oxigénio. Alguns 

dos nutrientes que provocam este fenómeno são o nitrogénio e o fósforo (GHK, 2006). 

3.5.4 Potencial de destruição da camada de ozono 

A camada de ozono está situada na estratosfera e impede que elevadas quantidades de radiação emitida 

pelo sol cheguem à superfície terrestre. Uma das maiores preocupações relativamente à camada de 

ozono foi a descoberta de um “buraco” e a constante deterioração devido à emissão de produtos poluen-

tes tais como o brómio e o cloro. Estes dois compostos resultam na sua maioria dos CFC presentes em 

aerossóis. Estes, quando chegam à atmosfera, são expostos à radiação ultravioleta e decompõem-se em 

substâncias que reagindo com o oxigénio destroem as moléculas de ozono. Apesar de estes já terem 

sido substituídos pelos HCFC quase na totalidade, devido ao Protocolo de Montreal, a destruição da 

camada de ozono continua a ocorrer (National Geographic, 2017). Protocolos como o de Montreal (1987) 

ou o de Quioto (1997) foram criados para tentar proteger e atenuar os danos dessa camada. 

3.5.5 Potencial de depleção abiótica 

A depleção abiótica engloba o uso tanto dos recursos renováveis como não renováveis. O problema 

começou a aparecer uma vez que as reservas dos recursos se tornaram pequenas relativamente às 

necessidades da população global. A procura por energia em muitas das actividades humanas aumen-

tou consideravelmente, consumindo recursos não renováveis, diminuindo as reservas destes na Terra, 

e apesar de os recursos renováveis supostamente serem intermináveis, a procura criou problemas na 

renovação dos mesmos, havendo o risco de algumas actividades ficarem comprometidas pela falta de 

tais recursos (van Oers et al., 2002). 

3.5.6 Potencial de criação fotoquímica de ozono 

Este potencial avalia a capacidade de um composto conseguir criar ozono. Este fenómeno ocorre atra-

vés da oxidação de monóxido de carbono e compostos orgânicos voláteis (COV), quando existem óxi-

dos de azoto e a incidência de radiação ultravioleta na troposfera (Andersson-Skold & Holmberg, 1999). 

3.5.7 Consumo de recursos energéticos renováveis 

A utilização de recursos energéticos renováveis pode evitar a utilização tão exaustiva de recursos energéti-

cos não renováveis e, por isso, diminuir as emissões de gases responsáveis pelo efeito de estufa. Algumas 

das energias renováveis são a eólica (vento), solar, biomassa e a energia geotérmica (Bilgen et al., 2006). 

3.5.8 Consumo de recursos energéticos não renováveis 

Como o nome indica, os recursos energéticos não renováveis são esgotáveis, ou pelo menos não conse-

guem produzir-se ao mesmo ritmo a que são consumidos. Os recursos mais utilizados hoje em dia são o 

petróleo e o carvão (Schiffer, 2016). Estes são prejudiciais ao ambiente provocando libertação de gases 

para a atmosfera, que deriva no efeito de estufa e na acidificação das chuvas. Para além das preocupações 
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ambientais, existe o risco de se esgotarem, e uma vez que estas duas fontes continuam a ser as principais 

na produção de energia é necessário investir em energias renováveis para as substituir. 

3.6 Avaliação do Ciclo de Vida 

Neste subcapítulo, são estudadas as declarações ambientais de produto (DAP) de alguns tipos de 

membranas, para assim ser possível avaliar o ciclo de vida dos materiais. Uma vez que esta dissertação 

não tinha contemplado a recolha de uma amostra específica, foi necessário recorrer a DAP realizadas 

por algumas empresas. 

3.6.1 Membranas de APP 

Para a análise dos impactes deste tipo de membranas, foi utilizada uma declaração da empresa ODE 

Insulates The Future. Nesta declaração, é feita referência às membranas de APP e a uma membrana 

de SBS, mas os impactes ambientais são considerados os mesmos nos dois tipos de membranas. 

3.6.1.1 Objectivo 

O principal objectivo deste estudo é avaliar os impactes ambientais que ocorrem na produção de 1 m2 

de uma membrana desta empresa. Esta informação é preciosa para um melhor processo de escolha 

dos consumidores e para possíveis melhorias na produção de tais materiais. 

3.6.1.2 Materiais 

Para a produção deste tipo de membrana, são necessários os materiais a seguir referidos. 

Tabela 3.2 - Composição de uma membrana ODE (ODE Insulates the Future, 2015) 

O processo de fabrico começa com a produção das matérias-primas. Alguns destes materiais são trans-

portados de outras partes do mundo. 

De seguida, estas matérias-primas são transportadas para a fábrica. Neste local, a produção começa 

com a mistura dos materiais a quente, seguido de revestimento de acabamento, arrefecimento, enro-

lamento e acabando no processo de armazenamento. 

3.6.1.3 Fronteiras do Sistema 

Os impactes ambientais serão quantificados nas seguintes etapas do processo: 

• A1: Recolha de matéria-prima; 

Materiais Percentagem (%) 

Mistura betuminosa 40-60 

Compostos de poliolefina 7-15 

Carbonato de cálcio 40-60 

Feltros de poliéster 1-2 

Fibra de vidro < 1 

Grânulos de inertes 8 
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• A2: Transporte; 

• A3: Fabrico; 

• C4: Fim de vida. 

3.6.1.4 Impactes ambientais 

Começando o estudo no potencial de aquecimento global este é mais elevado nas etapas A1-A3, ou seja, 

na fase de produção. Isto ocorre devido ao uso de betume nas membranas. 

Analisando o potencial de acidificação, de eutrofização, de destruição da camada de ozono, de criação 

fotoquímica de ozono e de depleção abiótica todos estes são mais elevados na fase de produção. 

Quanto ao uso dos recursos energéticos, estes também são mais elevados na primeira fase, chegando-

se à conclusão que será a fase mais prejudicial, uma vez que todos os indicadores têm o valor mais 

elevado. 

Para melhor compreender esses impactes, é apresentado um gráfico retirado do documento (Figura 3.1), 

que permite observar o estudo de cada etapa nos diversos indicadores. É possível observar que a etapa de 

recolha de matéria-prima (Raw Material Supply) é a que tem mais impactes, sendo a etapa de fim de vida 

(Disposal) a que tem menos impacte.  

 

Figura 3.1 - Impacte de cada etapa nas categorias de impacte (ODE Insulates the Future, 2015) 

3.6.2 Membranas de SBS 

3.6.2.1 Objectivo 

A declaração ambiental de produto analisada foi realizada pela empresa Asphalt Roofing de acordo com a 

ISO 14025. O objectivo da mesma é habilitar os consumidores e outras entidades para uma escolha ade-

quada relativamente ao material analisado. Este tipo de membranas é fabricado por esta organização nos 
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Estados Unidos da América e no Canadá. Existem na Europa, e especificamente em Portugal outras em-

presas que produzem este tipo de membranas. 

3.6.2.2 Materiais 

Neste estudo, são analisados dois tipos de membranas de SBS. A primeira é uma rede de poliéster 

e/ou fibras de vidro revestida por betume modificado com polímero SBS e revestimento de grânulos 

minerais coloridos. A segunda é igual à primeira, não tendo revestimento de grânulos minerais, mas 

pode ter uma matéria mineral fina, como por exemplo areia, para servir de revestimento e/ou separação 

nos dois lados da membrana. De seguida, é apresentada a Tabela 3.3 com os vários materiais existen-

tes nas membranas. 

Tabela 3.3 - Composição da primeira opção de membrana SBS (Asphalt Roofing, 2016) 

Material Percentagem 

Mistura betuminosa 35% 

Grânulos minerais 30% 

Estabilizadores minerais 15% 

Areia 6% 

Anti fogo (colemanite, trihidrato de alumina) 6% 

Rede (fibra de vidro e/ou poliéster) 4% 

Polímero de SBS 4% 

 

O primeiro tipo de membrana de SBS analisado neste estudo é produzido através da impregnação e 

revestimento de uma rede de fibra de vidro e/ou de poliéster com uma mistura betuminosa que contém 

o polímero SBS. Normalmente este tipo de membranas tem um revestimento com grânulos minerais. A 

segunda opção de membrana estudada tem um processo de fabrico idêntico, não tendo o mesmo aca-

bamento com grânulos minerais, mas sim com uma matéria mineral fina. 

Tabela 3.4 - Composição da segunda opção de membrana SBS (Asphalt Roofing, 2016) 

Material Percentagem 

Mistura betuminosa 42% 

Estabilizadores minerais 29% 

Areia 21% 

Rede (fibra de vidro e/ou poliéster) 4% 

Polímero de SBS 4% 

 

3.6.2.3 Fronteiras do Sistema 

O estudo foi elaborado do berço ao portão (from cradle-to-gate), sendo analisadas também as etapas 

de construção e de fim de vida. As etapas B1 até B5 não serão matéria de análise neste estudo. Na 

Tabela 3.5, é possível observar todas as etapas do ACV. 
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Tabela 3.5 - Fases do ACV (adaptado de Asphalt Roofing, 2016) 

Fase de Produção Fase de 
Construção 

Fase de Uso Fase de fim de vida 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 
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3.6.2.4 Impactes ambientais 

Através da análise das tabelas presentes na Declaração Ambiental de Produto, é possível retirar algu-

mas conclusões sobre as fases do processo que são mais prejudiciais ao ambiente. 

Relativamente ao aquecimento global, a fase que mais impacte tem é a de produção, ou seja, inclui as 

etapas A1 até a A3. Estas fases são também as que provocam mais impactes como o potencial de 

acidificação e o potencial de eutrofização. 

No potencial de destruição da camada de ozono, a fase que provoca mais impactes é a de construção, 

ou seja, as etapas da A4 e A5. 

É necessário ainda verificar o consumo de recursos energéticos renováveis e não-renováveis, apesar 

de ser de senso comum que a fase de produção é a que mais impacte tem a esse respeito. Verifica-se 

então nas tabelas da DAP que as etapas A1 a A3 consomem mais recursos do que as outras. 

Neste estudo, não foi analisado o potencial de depleção abiótica, pelo que não será possível retirar 

conclusões a esse respeito. 

3.6.3 Membranas de PVC 

3.6.3.1 Objectivo 

O objectivo do estudo realizado pela empresa POLYGLASS foi fornecer os dados necessários e a do-

cumentação para produzir uma DAP cumprindo os requisitos da norma EN 15804:2014. Esta declara-

ção permite uma melhor compreensão dos impactes ambientais que a produção de membranas de 

PVC provoca. Este estudo destina-se aos consumidores deste tipo de material. 

3.6.3.2 Materiais 

Os produtos analisados neste estudo são membranas de PVC, uma reforçada por poliéster e outra por 

fibra de vidro. Estas membranas são produzidas através de um processo de revestimento multiextrusão, 

com matérias-primas de alta qualidade e reforçado com fibra de vidro ou feltros de poliéster. 
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A composição aproximada das membranas está indicada na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 - Composição (Polyglass, 2016) 

Materiais Percentagem (%) 

Cloreto de polivinilo (PVC) 50-70 

Plastificantes 30-40 

Pigmentos 0-5 

Reforço 5-15 

Outros aditivos 0-1 

 

3.6.3.3 Fronteiras do Sistema 

A avaliação do ciclo de vida deste estudo foi realizada do “berço ao portão” (from cradle to gate), ou 

seja, desde a recolha da matéria-prima até a venda dos produtos finais, como analisado acima. Por 

isso, as fases analisadas são as seguintes: 

• A1-A3 (fase de produção): extracção e transporte da matéria-prima; 

• A4-A5 (fase de construção): transporte do produto final e instalação nos edifícios; 

• C1-C4 (fase de fim de vida): demolição, transporte dos resíduos, processamento destes e pos-

sível reaproveitamento. 

3.6.3.4 Impactes ambientais 

Analisando as tabelas existentes na DAP, é possível interpretar os resultados e observar os valores de 

cada categoria de impactes ambientais. 

Em primeiro lugar, é possível verificar que ocorrem em maior volume, mais concretamente 99%, nas 

etapas A1-A3, ou seja, na primeira fase do sistema (Polyglass, 2016). 

Todos os compostos do PVC, os plastificantes e os restantes materiais presentes nas membranas pro-

vocam impactes ambientais significativos. 

O consumo de energia realizado em todo o processo tem elevada importância relativamente ao aque-

cimento global (em inglês GWP) e ao potencial de depleção abiótica (em inglês ADP). As fases A2 e 

A4, destinadas a transporte, também têm contribuição negativa para o ambiente. 

3.6.4 Membranas de EPDM 

Para membranas de EPDM, são analisadas duas DAP. A primeira é de uma membrana de EPDM reforçada 

e a segunda não reforçada. Apesar de serem DAP de membranas distintas, como têm algumas semelhan-

ças, são apresentadas ao mesmo tempo, mostrando as diferenças entre as mesmas quando necessário. 

3.6.4.1 Objectivo 

Assim como todos os estudos anteriores, este tem como principal objectivo reunir toda a informação e 

dados para que os consumidores e outras entidades ao longo do processo estejam cientes dos 
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impactes ambientais existentes na produção de tais materiais. A DAP foi realizada pela empresa Car-

lisle Syntec Systems de acordo com a norma ISO 14025. 

3.6.4.2 Materiais 

Na produção das membranas de EPDM reforçadas, são necessários os materiais apresentados na 

Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 - Componentes da membrana EPDM reforçada (Carlisle SynTec Systems, 2016) 

O processo de produção deste tipo de membranas, assim como das anteriores, começa com a mistura 

das matérias-primas para controlo de produção. Passado este, o resultado da mistura é extrudida em 

membranas com redes de poliéster. Depois de produzidas, são revestidas com pó de mica para ajudar 

no armazenamento, permitindo a correcta separação entre membranas. 

Na produção das membranas de EPDM não reforçadas, são necessários os materiais apresentados 

na Tabela 3.8. 

O processo de fabrico das membranas de EPDM não reforçadas é idêntico ao descrito acima, com a 

diferença de que estas membranas não têm redes de reforço como armadura. 

Tabela 3.8 - Componentes da membrana EPDM não reforçada (Carlisle SynTec Systems, 2016) 

Material Percentagem (%) 

Mistura de EPDM 33 

Fíler 24 

Pigmentos 22 

Óleo parafínico 18 

Anti-fogo 2 

Activador 1 

Cura < 1 

Auxiliar de processo < 1 

 

 

Material Percentagem (%) 

Mistura de EPDM 32 

Fíler 30 

Óleo parafínico 20 

Pigmentos 9 

Anti-fogo 4 

Activador 2 

Rede de poliéster 1 

Cura 1 

Auxiliar de processo < 1 
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3.6.4.3 Fronteiras do Sistema 

Os estudos tanto das membranas de EPDM reforçadas como não reforçadas têm como fases de aná-

lise a de produção, a de construção e a de fim de vida, ou seja, as etapas A1 até A5 e da C1 até à C4. 

Como todos os estudos das outras membranas, a análise destes dois tipos de EPDM é realizada por 

isso do “berço ao portão”. 

3.6.4.4 Impactes ambientais 

Através do estudo das tabelas das duas declarações ambientais dos dois tipos de membranas, é pos-

sível realizar uma análise comparativa. 

Em primeiro lugar, observa-se que em ambas as membranas as etapas mais impactantes para o potencial 

de aquecimento global são as A1 a A3, ou seja, a fase inicial. Observa-se também que o valor do potencial 

é mais elevado na fase de instalação (A5) na membrana não reforçada do que na reforçada. 

No potencial de acidificação, na eutrofização e no potencial de destruição da camada de ozono, as 

etapas que mais impactes apresentam continuam a ser as iniciais (A1-A3), em ambos tipos de mem-

branas. 

Relativamente ao uso dos recursos energéticos renováveis, estes são mais utilizados nas membranas 

reforçadas nas etapas finais do processo, ou seja, no fim de vida (C1-C4). Nas membranas não refor-

çadas, o uso destes recursos é substancialmente maior na fase de instalação (A5). 

Os recursos energéticos não renováveis são mais usados nas etapas iniciais (A1-A3) nos dois tipos de 

membranas. 

Os restantes impactes ambientais não foram referidos neste estudo, pelo que é impossível retirar con-

clusões a seu respeito. 

3.7 Conclusões 

Apesar de não ser possível realizar uma análise comparativa, uma vez que os estudos apresentados 

podem ter parâmetros diferentes uns dos outros, é observado que a etapa que maior impacte tem no 

ambiente é a extracção de matéria-prima. É, portanto, necessário estudar e analisar mais opções “ami-

gas” do ambiente para a produção das membranas de impermeabilização. 
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4. Reabilitação 

4.1 Enquadramento geral 

A construção em Portugal foi sempre um sector de elevada importância. Nos últimos anos, este sector 

tem sofrido algumas alterações, ocorrendo um foco maior na reabilitação de edifícios, principalmente 

em grandes cidades. Esta mudança de foco foi necessária pois muito do edificado existente estava 

com um elevado grau de degradação. O aumento de procura no centro das cidades provocou a neces-

sidade de uma maior intervenção. 

A grande degradação dos edifícios mais antigos poderia ter sido atenuada caso estes tivessem um 

plano de manutenção e reabilitação. A manutenção torna-se aqui uma parte relevante no sector da 

construção, pois pode evitar um grande número de anomalias que, quando não corrigidas a tempo, 

causam danos irreversíveis na edificação, podendo comprometer as exigências mínimas de habitabili-

dade e requerendo uma reabilitação total. Para que a manutenção seja economicamente viável, pois 

muitas vezes é deixada de parte por esse mesmo motivo, é necessário adoptar uma estratégia de 

intervenção. Na elaboração de um plano de manutenção (estratégia de intervenção), é fulcral ter em 

conta as anomalias que podem ocorrer em cada elemento do edifício. Estas podem ser resultado de 

diversos erros. No Figura 4.1, é possível observar em detalhe como estão relacionadas as causas das 

anomalias em coberturas planas, elemento analisado nesta dissertação, com os defeitos que podem 

decorrer ao longo da vida útil do edifício. 

 

Figura 4.1 - Causas de anomalias em coberturas planas (Sousa, 2009) 

Depois de analisadas as anomalias e realizado o plano de manutenção, seria essencial criar fichas 

técnicas com os procedimentos de reabilitação relativas a cada anomalia, tornando assim o processo 

de manutenção e reparação mais simples e rápido. 

Neste capítulo, a temática principal será a manutenção e reabilitação de sistemas de impermeabilização. 

O primeiro subcapítulo contém informação sobre as coberturas planas, mais especificamente sobre as 
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camadas que a constituem. 

No segundo subcapítulo, são apresentadas as principais anomalias que ocorrem numa cobertura plana 

e, no terceiro subcapítulo, essas anomalias são relacionadas com as suas causas mais prováveis. 

Por fim, no quarto e quinto subcapítulos, serão desenvolvidos os temas de manutenção e reparação, 

respectivamente. 

4.2 Cobertura plana ou em terraço 

As coberturas planas ou em terraço podem ser classificadas relativamente a vários parâmetros, como 

são: a acessibilidade, a existência e o tipo de protecção de impermeabilização, o tipo de revestimento, 

a localização da camada de isolamento térmico, a pendente e o tipo de estrutura resistente. Com a 

análise destas categorias, é possível admitir que uma cobertura, por exemplo acessível a pessoas e 

veículos, é sujeita a mais acções de desgaste do que uma cobertura não acessível, uma vez que esta 

só o é a trabalhos de manutenção ou reparação, tornando-se mais exposta e possivelmente problemá-

tica (Fagundes, 2013). 

No início desta dissertação, mais concretamente no capítulo sobre a vida útil, foram apresentadas as 

principais camadas de uma cobertura plana. Para uma melhor compreensão das anomalias existentes 

numa cobertura, é relevante conhecer em mais detalhe os elementos da mesma. (Lopes, 2010) 

Estrutura resistente 

A estrutura resistente ou laje é projectada para suportar a cobertura e as diversas cargas que actuam nesta. 

Esta estrutura pode causar problemas se não forem cumpridos os cuidados em obra e/ou caso os critérios 

de concepção não estejam adequados. Os principais cuidados a ter durante a obra são o nivelamento das 

lajes e a existência de juntas de betonagem e dilatação. Relativamente aos critérios de concepção, as ac-

ções e sobrecargas de cálculo devem ser sempre superiores às reais, existindo uma margem entre os va-

lores de modo a manter a segurança. 

Camada de regularização 

A camada de regularização tem como função principal regularizar a estrutura resistente, ou seja, o 

suporte. Esta é normalmente pouco espessa e permite a colocação adequada da camada seguinte, 

pois torna liso o suporte. 

Camada de forma 

O principal objectivo da camada de forma é conferir a inclinação da cobertura. Apesar de nesta dissertação 

as coberturas analisadas serem consideradas planas ou em terraço, estas têm sempre uma pendente para 

um melhor escoamento da água. Esta camada é por isso bastante importante pois evita a retenção de água 

na cobertura, diminuindo o risco de infiltrações. É importante que, antes da colocação do elemento seguinte, 

a camada de forma se apresente seca, pois a existência de humidade na mesma pode comprometer as 

exigências da cobertura. 
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Barreira pára-vapor 

Este elemento da cobertura, como o nome indica, é uma barreira ao vapor de água, ou seja, impede a 

sua passagem. 

Camada de isolamento térmico 

Esta camada tem uma elevada resistência térmica, o que contribui na redução das perdas de calor 

através da cobertura, sendo a sua principal função a satisfação das exigências térmicas dos espaços 

subjacentes. 

Revestimento de impermeabilização 

Este elemento da cobertura é o ponto essencial desta dissertação. Já foi referido anteriormente que a 

sua principal função é garantir as exigências de estanqueidade. 

Camada de dessolidarização 

Esta camada permite o funcionamento independente do revestimento de impermeabilização em relação 

às camadas adjacentes. 

Camada de protecção 

É o acabamento da cobertura, tendo como função principal proteger as camadas subjacentes das ac-

ções mecânicas e climáticas. 

4.3 Anomalias em revestimentos de impermeabilização  

4.3.1 Classificação das anomalias 

A classificação de anomalias tem elevada importância pois torna o processo de avaliação das mesmas 

mais claro e objectivo, ou seja, a execução das fichas de anomalias será mais uniformizada, ocorrendo 

menos falhas e repetições. Assim sendo, foi realizada uma lista de anomalias, onde estas se encontram 

organizadas em quatro subcapítulos diferentes. 

4.3.1.1 Anomalias em superfície corrente 

Neste subcapítulo, são observadas as anomalias mais frequentes na zona corrente da cobertura. Essas 

anomalias encontram-se listadas abaixo (Walter et al., 2004): 

• perfurações; 

• arrancamento; 

• descolamento das juntas de sobreposição; 

• formação de pregas; 

• empolamentos; 

• permanência prolongada de água; 

• fissuração; 

• vegetação. 
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4.3.1.2 Anomalias em elementos emergentes 

As anomalias de elementos emergentes são as seguintes: 

• insuficiente altura dos remates; 

• inadequado capeamento do coroamento; 

• fluência ou deslizamento dos remates; 

• descolamento de remates; 

• fissuração dos remates. 

4.3.1.3 Anomalias em juntas de dilatação 

Nas juntas de dilatação, a anomalia que mais frequentemente existe é a fissuração. 

4.3.1.4 Anomalias em platibandas 

As anomalias ocorrem principalmente nas guardas das platibandas, que podem provocar perfurações 

e rasgamentos na membrana de impermeabilização. 

4.4 Principais causas 

Assim como as anomalias, as principais causas das mesmas podem ser catalogadas em diversos grupos. 

A primeira triagem das causas é relativa à fase em que estas acontecem, sendo agrupadas da seguinte 

forma: erros de projecto, erros de execução e acções de origem mecânica exterior e ambientais. 

Dentro destas três categorias, são detalhadas as causas possíveis das anomalias, podendo existir diversas 

ligações entre elas. É analisada ainda neste subcapítulo a correlação entre cada anomalia e as suas princi-

pais causas, mas em primeiro lugar são sucintamente apresentadas as causas nas Tabelas 4.1 a 4.3. 

Depois de apresentar as tabelas com as causas principais dos problemas nas coberturas planas, é 

possível relacioná-las com cada uma das anomalias já observadas no subcapítulo anterior. É necessá-

rio perceber que as anomalias resultam da contribuição de diversos factores, mas estas seriam reduzi-

das drasticamente caso houvesse mais cuidado e consciência na execução e concepção das imper-

meabilizações. Seguidamente, será apresentada cada anomalia listada anteriormente e relacionada 

com as suas causas possíveis, podendo existir mais do que as referidas. 

4.4.1 Perfurações 

As perfurações no revestimento de impermeabilização devem-se essencialmente à falta de protecção dessa 

camada e a utilização descuidada da cobertura. Esta anomalia pode ocorrer através da queda de objectos 

principalmente na fase de execução e manutenção da cobertura. A colocação de suportes de instalações 

ou equipamentos, tais como suportes de depósitos de água, de sistemas de ventilação ou antenas, entre 

outros, sobre a cobertura pode também causar perfurações no revestimento de impermeabilização. Os su-

portes referidos geralmente são fixados mecanicamente ao suporte rígido da cobertura. Caso esta fixação 

ocorra depois da colocação da membrana de impermeabilização, isto automaticamente causa perfurações 

na mesma (Walter, 2002). Na Figura 4.2, é possível observar a anomalia analisada. 
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Tabela 4.1 - Erros de projecto (adaptado de Walter, 2002) 
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ro
je

c
to

 

Concepção deficiente das camadas a aplicar 

Concepção deficiente do sistema de protecção 

Concepção deficiente das juntas de dilatação 

Concepção deficiente dos elementos emergentes 

Concepção deficiente dos pontos de evacuação de águas pluviais 

Concepção deficiente dos elementos de protecção 

Concepção deficiente para a acção do vento 

Concepção geométrica inadequada  

Pormenorização incompleta 

Escolha desadequada dos materiais  

Inexistência de juntas 

Inexistência de bandas de dessolidarização  

Inexistência de protecção térmica 

Concepção hidráulica deficiente 

Outros erros de concepção de drenagem 

Cálculos errados ou omissos 

Dificuldade no acesso aos parâmetros 

Elementos de protecção de remates não previstos 

Inclinação mínima em superfície quase horizontal não prevista 

Caderno de encargos incompleto e/ou deficiente 

 
Tabela 4.2 - Erros de execução (adaptado de Walter, 2002) 

E
rr

o
s
 d

e
 e

x
e

c
u

ç
ã
o

 

Inexperiência do pessoal 

Deficiente armazenamento / transporte dos materiais 

Aplicação em tempo chuvoso 

Utilização de materiais inapropriados 

Má regularização das superfícies acabadas 

Deficiente limpeza do suporte 

Deficiente colocação da membrana de impermeabilização 

Insuficiente quantidade de material 

Deficiente fixação mecânica à estrutura 

Má execução de colagem 

Má execução de soldadura 

Má execução de junta de dilatação 

Estrangulamento dos pontos de evacuação de águas pluviais 

Inadequada protecção do bordo superior do remate 

Deficiente controlo de qualidade 

Prazos de execução demasiado curtos 
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Tabela 4.3 - Causas de origem mecânica ou ambiental (adaptado de Walter, 2002)  

 

Figura 4.2 - Fixação de sistemas de ventilação numa cobertura plana 

Por fim, as perfurações podem dever-se a actos de vandalismo. 

4.4.2 Arrancamento 

O arrancamento do revestimento de impermeabilização, que se pode observar na Figura 4.3, tem como 

principal causa a acção do vento, que provoca forças de sucção na cobertura (Silva, 2008). 

Para além da acção do vento, a insuficiência ou até mesmo inexistência de protecção pesada aumenta 

a probabilidade de a membrana sofrer arrancamento. No caso de sistemas fixados mecanicamente, a 

anomalia de arrancamento do revestimento de impermeabilização ocorre caso exista um reduzido nú-

mero de pontos de fixação. 

Acções de origem mecânica exterior 

Queda de objectos Colocação de equipamento 

Circulação de carros de mão 
Movimentos diferenciais acentuados entre a es-

trutura resistente e o elemento emergente 

Aplicação de andaimes Vandalismo 

Acções ambientais 

Vento Presença prolongada de água 

Calor Envelhecimento natural 

Radiação ultravioleta Ciclos de humidificação - secagem 

Humidade  

Manutenção insuficiente 

Falta de limpeza de detritos na zona corrente Vegetação 

Acumulação de detritos nas embocaduras dos 

tubos de queda 
Ausência de inspecções 

Falta de parafusos de fixação  

Alteração das condições inicialmente previstas 

Modificação da acessibilidade da cobertura Terraços passarem a jardins 
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Assim como para a anomalia anterior, outra causa é o vandalismo. 

 

Figura 4.3 - Arrancamento do revestimento de impermeabilização (Walter, 2002) 

4.4.3 Deslocamento das juntas de sobreposição 

As principais causas para o descolamento das juntas de sobreposição dos revestimentos de imperme-

abilização relacionam-se com erros de execução, como deficiente colocação das membranas, reduzida 

largura das juntas, insuficiente quantidade de produto de colagem ou má execução desta. Este fenó-

meno pode ser observado na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 - Descolamento da membrana de impermeabilização na platibanda 

A acção do vento no sistema de impermeabilização, principalmente quando não existe protecção pesada 

ou há falta de peças de fixação, tem uma importância elevada no descolamento das juntas de sobreposição 

das membranas. O calor contribui para o descolamento das juntas de sobreposição devido aos ciclos de 

contracção e expansão que provoca nos materiais e ao amolecimento dos produtos de colagem das mem-

branas (António, 2011). 
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4.4.4 Formação de pregas 

A formação de pregas ocorre predominantemente devido à acção do calor. Este fenómeno, que consiste 

na separação entre a membrana e o suporte, é frequente uma vez que a cobertura se encontra exposta 

à radiação solar (Poça, 2015). A Figura 4.5 apresenta as pregas formadas numa cobertura plana. 

 

Figura 4.5 - Pregas presentes numa membrana de impermeabilização 

4.4.5 Empolamentos 

Os empolamentos são parecidos com as pregas, tendo um aspecto mais parecido com uma bolha em 

vez das “ondas” observadas na Figura 4.5. Esta anomalia pode ser provocada por problemas no trans-

porte e/ ou armazenamento das membranas, reduzida quantidade de colagem em algumas zonas, 

rugosidade ou a falta de preparação do suporte onde serão colocadas as membranas (António, 2011). 

Na Figura 4.6, é possível observar o empolamento de uma membrana de impermeabilização. 

 

Figura 4.6 - Empolamento numa membrana de impermeabilização (Walter, 2002) 
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4.4.6 Acção prolongada de água 

A acção prolongada de água na cobertura tem como causa principal a reduzida pendente da mesma. 

Outra causa para este fenómeno é a má execução da camada de forma, pois pode formar depressões 

e rebaixamento em zonas onde não existam sistemas de drenagem. As obstruções das caleiras e em-

bocaduras impedem o escoamento de águas pluviais, pelo que estas ficam retidas (Walter, 2002). As 

obstruções geralmente são folhas de árvores, animais ou detritos variados levados pelo vento até à 

cobertura. Se existir uma manutenção e limpeza frequente da cobertura, este problema pode ser redu-

zido. Na Figura 4.7, é possível ver uma acumulação de água na zona corrente duma cobertura plana. 

 

Figura 4.7 - Acumulação de água 

4.4.7 Fissuração 

Como em muitas das outras anomalias apresentadas, as principais causas de formação de fissuração ao 

longo das membranas de impermeabilização são o calor e a radiação ultravioleta. A acção do calor deriva 

na perda de matérias voláteis que provocam o endurecimento da membrana; posteriormente, quando esta 

é sujeita a processos de dilatação e contracção, ocorrem fissuras uma vez que a deformabilidade da mem-

brana está comprometida (António, 2011). A acção combinada do calor e da radiação ultravioleta acelera o 

envelhecimento do revestimento. Outras causas possíveis para esta anomalia estão relacionadas com de-

feitos de concepção. São exemplos destes defeitos a inexistência duma camada de dessolidarização entre 

a camada de protecção pesada rígida contínua e o revestimento de impermeabilização, o que origina a 

transmissão directa dos movimentos da camada de protecção pesada ao revestimento, que a longo prazo 

poderá provocar fissuras nas membranas. A existência de juntas de esquartelamento pode evitar o efeito 

de retracção e dilatação devido fundamentalmente às variações de temperatura da camada rígida, dimi-

nuindo a possibilidade de ocorrência de fissuras no revestimento de impermeabilização. 
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Figura 4.8 - Fissura presente numa membrana de impermeabilização 

4.4.8 Vegetação 

A ocorrência de vegetação parasitária nas coberturas deve-se principalmente à presença de água du-

rante longos períodos de tempo e à falta de manutenção. A acumulação de poeiras e detritos, como 

por exemplo terra, também leva ao crescimento de vegetação. Na Figura 4.9, é possível observar al-

guma vegetação em cobertura plana. 

 

Figura 4.9 - Vegetação na cobertura do Hospital Infanta Cristina em Badajoz 

4.4.9 Causas das anomalias presentes em elementos emergentes 

Foram analisadas acima as causas das anomalias na zona corrente da cobertura plana, mas, para 

além dos problemas nessa zona, existem ainda anomalias em elementos emergentes. Fazem parte 

desta lista as chaminés, tubos de ventilação e guardas de platibanda. As principais anomalias destes 

elementos são: descolamento, deslizamento, altura insuficiente e fissuração das membranas de 
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impermeabilização (Walter, 2002). 

O descolamento da membrana de impermeabilização pode ocorrer devido a elevado teor de humidade 

no suporte ou a irregularidade do mesmo. A má colocação das membranas também é um factor que 

promove o descolamento. 

O deslizamento da membrana em elementos emergentes pode dever-se à falta de fixação mecânica que 

seria necessária para suportar o remate no seu desenvolvimento vertical. 

Os remates devem no mínimo ter uma altura de 15 cm. A altura do remate abaixo do valor estabelecido 

como limite pode dever-se a problemas na concepção ou à falta de coordenação dos trabalhos em obra 

(António, 2011). 

É possível observar na Figura 4.10 duas maneiras de realizar um remate numa soleira de uma porta. No 

lado esquerdo, está representado o modo incorrecto da realização do remate e do lado direito está o 

modo correcto. Na segunda opção, observa-se que a membrana se encontra encastrada entre o murete 

da soleira e a peça saliente da soleira, o que impede o descolamento da extremidade da membrana, que 

pode ocorrer na primeira opção. Assim sendo, evita-se a entrada de água entre a soleira e a membrana. 

 

Figura 4.10 - Remate da soleira de uma porta (Lopes, 2010) 

4.4.10 Causas de anomalias em juntas de dilatação 

A principal causa das anomalias em juntas de dilatação são erros de concepção. Caso a concepção da 

cobertura plana seja realizada devidamente, tem que prever que as juntas de dilatação são elementos 

descontínuos e, por isso, todas as camadas associadas têm que ser descontínuas para permitir a adap-

tação da cobertura aos movimentos existentes. 

Para evitar a fissuração na zona das juntas de dilatação, os remates têm que ter uma resistência ele-

vada aos esforços de tracção e de rasgamento. Na Figura 4.11, observa-se a fissuração da membrana 

de impermeabilização ao longo de uma junta de dilatação, podendo-se constatar que o remate nesta 

zona não foi bem realizado. 

4.4.11 Causas de anomalias nas platibandas 

As principais anomalias registadas nas platibandas são as perfurações e o rasgamento, que ocorrem 

devido a erros de execução. As guardas das platibandas são colocadas normalmente depois da exe-

cução das membranas de impermeabilização ocorrendo um descuido na forma como se executa os 

remates na zona da fixação das guardas, sendo estas zonas problemáticas (Walter, 2002). 
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Figura 4.11 - Fissuração e destacamento da protecção pesada numa junta de dilatação (Videira, 2005) 

4.5 Manutenção 

É de conhecimento geral que uma adequada e periódica manutenção de qualquer equipamento ou ele-

mento de construção pode evitar problemas maiores. As coberturas planas não são uma excepção pelo 

que a manutenção deste espaço pode tornar os elementos que a constituem mais duradouros. Apesar 

disto, o que acontece na realidade é que a manutenção em geral não é pensada nem planeada, mas 

assenta ainda muito nas actividades reactivas, ou seja, quando já existem problemas é quando os inter-

venientes agem. Esta mentalidade é acompanhada por uma legislação pouco específica, como por exem-

plo o seguinte artigo presente no RGEU: “Artigo 9.º As edificações existentes deverão ser reparadas e 

beneficiadas pelo menos uma vez em cada período de oito anos, com o fim de remediar as deficiências 

provenientes do seu uso normal e de as manter em boas condições de utilização, sob todos os aspectos 

de que trata o presente regulamento.” (revogado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho). 

Na Figura 4.12, é possível dividir a manutenção em dois grupos, reactiva e proactiva, desenvolvendo-

se esses conceitos nos subcapítulos seguintes. 

 

Figura 4.12 - Tipologia de manutenção (adaptado de Exner et al., 2017) 

 

Manutenção 

Reactiva 

Correctiva 

Pró-activa 

Resolutiva Preventiva 

Preditiva 
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4.5.1 Manutenção reactiva 

A manutenção reactiva, resolutiva, correctiva ou manutenção não planeada são as acções resultantes de 

danos imprevisíveis, falhas devido a causas externas ou falhas na manutenção planeada (Ali et al., 2002). 

Através da nomenclatura atribuída a este tipo de manutenção, é possível aferir que as reacções dos inter-

venientes são desencadeadas pelo aparecimento de um problema e não por estarem contempladas num 

plano com períodos definidos. 

Este tipo de manutenção não precisa de ser considerada na fase de projecto, o que por um lado é 

positivo, pois torna o processo menos exaustivo. Apesar de parecer que é uma opção menos onerosa 

a curto prazo, uma vez que não existem acções iniciais, a longo prazo acarreta elevados custos. Uma 

possível ideia para minimizar estes custos seria a implementação de procedimentos técnicos (fichas 

técnicas), que permitissem dar respostas rápidas às anomalias presentes, mas continuaria a ser uma 

possibilidade de manutenção muito imprevisível relativamente às anomalias e aos custos associados. 

Relativamente ao caso específico das membranas de impermeabilização, um método de manutenção 

reactiva pode causar elevados problemas pois, se a membrana não estiver a cumprir a sua função, é 

possível que ocorra entrada de água no edifício e, se a anomalia não for detectada a tempo, os espaços 

situados sob a cobertura podem ficar danificadas. 

4.5.2 Manutenção pró-activa 

4.5.2.1 Preventiva 

A manutenção preventiva, como o nome indica, é uma tipologia de manutenção onde ocorre um plane-

amento inicial. Este planeamento, que começa a ser pensado na fase de projecto, tem como objectivo 

prevenir falhas do sistema em estudo, que neste caso é a cobertura plana (Misra, 2008). As possíveis 

falhas dum sistema podem levar à degradação total do mesmo pelo que as simples acções periódicas 

de manutenção na cobertura são uma mais-valia, uma vez que reduzem os trabalhos extraordinários, 

optimizando assim recursos e custos. Acções como a limpeza de resíduos presentes nas condutas de 

drenagem são exemplo de acções numa manutenção preventiva, pois podem evitar a acumulação das 

águas pluviais e, consequentemente, a degradação do sistema. 

4.5.2.2 Preditiva 

A manutenção preditiva, ao contrário da manutenção preventiva, não planeia acções, mas sim inspec-

ções, ou seja, na fase de projecto são planeadas inspecções aos diversos elementos do edifício (Silva 

et al., 2015). Consoante seja avaliado um dado elemento do edifício, assim será decidido o modo de 

actuação. Este tipo de manutenção aumenta a capacidade de detectar mais detalhadamente alguma 

anomalia, pelo que irá reduzir o número de anomalias imprevistas, tendo como base as condições reais 

dos elementos. 

4.6 Reparação 

Após uma análise cuidada e detalhada das anomalias que podem ocorrer numa cobertura plana, é 
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necessário pensar nas formas de corrigir essas mesmas anomalias através de processos de reabilita-

ção/ reparação. 

Em primeiro lugar, antes de proceder à reabilitação de uma membrana de impermeabilização, deve-se 

conhecer algumas características da cobertura, tal como o tipo de acesso, e deve ser feita uma avaliação 

detalhada da anomalia ou anomalias que serão reparadas. Os trabalhos de reparação devem ser sempre 

realizados por profissionais qualificados (António, 2011). 

O processo tradicional de reparação de um revestimento de impermeabilização, segundo responsáveis 

na área, é a substituição da membrana danificada por uma nova. A membrana nova é sobreposta à 

anterior (através de juntas de sobreposição de largura adequada) de modo a cobrir a zona danificada. 

Para descrever melhor a acção de reparação de algumas das anomalias apresentadas acima, é reali-

zada uma listagem de alguns procedimentos que devem ser efectuados. Na Tabela 4.4, apresenta-se 

esses procedimentos divididos em acções de manutenção ou acções de reparação. 

Dentro da classificação de acções de reparação, estas podem ainda ser divididas em curativas ou 

preventivas. A reparação curativa tem como objectivo a reparação da anomalia, mas não implica que a 

causa desta seja eliminada, ao contrário das técnicas de reparação preventiva que repõem as carac-

terísticas da membrana assim como também eliminam a causa da anomalia (Poça, 2015). 

Tabela 4.4 - Acções de reparação e manutenção (adaptado de Walter, 2002) 

 

Para que a reparação das anomalias seja bem-sucedida, é necessário perceber qual a origem das 

mesmas. Depois de identificada a causa específica da anomalia, procede-se então ao início da repa-

ração. Antes de começar a reparação, é necessário verificar algumas condições, entre elas: 

• a zona de reparação deve estar livre de água ou humidade; 

Reparação Manutenção 

Superfície corrente 

Substituição localizada ou total da membrana de imper-
meabilização 

Remoção de vegetação 

Colagem das juntas de sobreposição 
Regularização da camada de protec-
ção pesada constituída por elemen-

tos soltos 

Colocação de isolamento térmico  

Elementos emergentes 

Aumento da altura dos remates 

 

Protecção dos bordos superiores dos remates com pe-
netração na alvenaria 

Execução do capeamento do coroamento 

Colagem de remates 

Protecção dos bordos superiores dos remates com ru-
fos metálicos 

Substituição localizada ou total dos remates 

Juntas de dilatação 

Substituição dos materiais de juntas de dilatação  

Guardas das platibandas 

Substituição localizada da membrana de impermeabili-
zação 
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• para não existir incompatibilidades entre materiais, nomeadamente de natureza química, a re-

paração deve ser sempre realizada com os mesmos materiais existentes ou pelo menos da 

mesma natureza; 

• caso a cobertura que está a ser alvo de reparação seja constituída por protecção pesada, na 

zona específica de trabalho devem ser removidos com cuidado os constituintes dessa mesma 

protecção, pois podem provocar fissuras na membrana de impermeabilização. 

De seguida, são apresentadas com mais detalhe algumas técnicas de reparação e/ ou manutenção, 

listadas na Tabela 4.4. 

Remoção de vegetação 

A limpeza da cobertura plana é uma acção de manutenção muito importante, uma vez que pode evitar 

acumulação de águas pluviais na cobertura devido à obstrução das condutas de drenagem através da 

presença de detritos e resíduos. A limpeza consiste principalmente na eliminação desses mesmos de-

tritos e pequenos animais, mas também na remoção com o auxílio de produtos apropriados para mini-

mizar a presença de colonizações biológicas. Por estes motivos, é importante que a acção de limpeza 

seja periódica e frequente (Poça, 2015). 

Substituição localizada ou total da membrana de impermeabilização 

Esta técnica de reparação pode ser agrupada tanto como reparação curativa como preventiva, sendo a 

única diferença o modo como é tratada a anomalia observada. Caso a anomalia seja considerada pontual, 

a reparação será só curativa pois não existe causa recorrente; no caso de a anomalia ser resultado de uma 

causa não esporádica, esta tem que ser eliminada de modo a que quando a anomalia seja corrigida não 

volte a acontecer (António, 2011). As anomalias que podem levar a este tipo de reparação são: 

• fissuração; 

• descolamento; 

• perfuração; 

• formação de pregas ou empolamentos; 

• infiltrações; 

• desgaste superficial. 

Por exemplo, se a fissuração da membrana de impermeabilização tiver sido provocada por trabalhos 

realizados na cobertura, esta pode ser considerada pontual, pelo que a reparação necessária neste 

caso é a substituição da membrana no local onde a fissura se encontra. Caso a cobertura não tenha 

caminhos de circulação, estes poderão ser realizados de maneira a evitar novas anomalias resultantes 

da circulação de pessoas ou veículos. 

Se a causa das anomalias não for pontual, ou seja, tem que ser evitada para que não ocorra de novo, a 

técnica de reparação pode tornar-se mais exaustiva, por vezes sendo necessário a remoção ou reabilita-

ção de outras camadas constituintes da cobertura. Por exemplo, se o empolamento presente na mem-

brana de impermeabilização for resultado de uma deformação do isolamento térmico, será necessário 

remover a zona da camada que está deformada e substitui-la por materiais idênticos aos iniciais. 



 

54 
 

Colocação de revestimento de impermeabilização 

Quando se observa uma altura insuficiente dos remates ou alguma zona da cobertura que não esteja 

protegida por revestimento de impermeabilização, é necessário proceder a colocação do mesmo. Para 

que este processo seja bem-sucedido e os materiais de impermeabilização sejam compatíveis, é im-

portante conhecer o tipo de membrana existente. 

Substituição de materiais de juntas de dilatação 

Assim como a técnica de substituição localizada ou total da membrana de impermeabilização, a subs-

tituição das soluções construtivas presentes nas juntas de dilatação é uma reparação curativa e pre-

ventiva. Para o tratamento das juntas de dilatação, são necessários materiais que absorvam os movi-

mentos provocados nesse local, tanto à tracção como à compressão, ou seja, têm que ser materiais 

flexíveis (Poça, 2015). Se a membrana de impermeabilização existente na zona da junta apresentar 

fissuração, deve ser substituída por uma membrana idêntica. Caso o cordão de preenchimento da junta 

também esteja degradado, o procedimento é o mesmo, ou seja, remoção do material anterior e aplica-

ção de um novo cordão flexível. Na Figura 4.13, pode-se observar em mais detalhe uma junta de dila-

tação e os seus componentes. A legenda da figura é a seguinte: 

 

Figura 4.13 - Detalhe de uma junta de dilatação (adaptado de Imperalum, 2014) 

A. Suporte 

B. Camada de forma 

C. Sistema de impermeabilização 

D. Impermeabilização de junta de dilatação 

E. Cordão betuminoso 

F. Junta de dilatação 
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Remates 

Em qualquer tipo de cobertura, existem elementos emergentes e, por isso, existem vários tipos de rema-

tes que têm que ser realizados para impermeabilizar esses mesmos elementos. Muitas vezes, estes re-

mates não são bem realizados na fase de obra, criando problemas na fase de uso; por isso, é necessário 

intervir com técnicas de reparação. Este tipo de reparação continua a ser curativa e preventiva. Alguns 

dos elementos emergentes presentes numa cobertura plana podem ser: chaminés, caleiras, tubos de 

queda, soleiras e platibandas. 

Quando analisada a área da anomalia, quer seja num tubo de queda ou numa chaminé, pode tornar-

se mais favorável o uso de uma membrana líquida caso esta zona seja demasiado pequena para a 

colocação de uma membrana. Se esta for a melhor opção, é necessário ter em conta as juntas de 

sobreposição entre os dois materiais (membrana antiga e membrana líquida) (Quaresma, 2015). 

Em geral, os problemas existentes nos remates de uma cobertura plana devem-se a má execução dos 

mesmos. São apresentados na Figura 4.14 alguns exemplos de remates. É aí possível observar como 

se deve proceder na colocação de impermeabilização em zonas de elementos emergentes. 

 

Figura 4.14 - Remates: A - Algerozes e caleiras; B - Soleiras; C - Tubos de queda; D - Platibandas e chaminés 
(adaptado de Imperalum, 2014) 

A B 

C D 



 

56 
 

  



 

57 
 

5. Fim de vida 

5.1 Considerações gerais 

No capítulo 3 desta dissertação sobre o ACV, foram destacadas a preocupação e a consciencialização 

crescentes acerca dos problemas de aquecimento global, da falta de recursos e da poluição em geral. 

Em todas as fases de um produto, existem perdas, ou seja, resíduos e detritos que não são utilizados 

e, por isso, se tornam desperdícios. Hoje em dia, na Europa e noutras partes do mundo, esses resíduos 

estão a tornar-se úteis sendo integrados de novo na produção de materiais. Uma das finalidades desta 

acção é reduzir a quantidade de desperdícios, tendo como objectivo final reduzir a poluição produzida 

no sector da construção. Para que a reciclagem de materiais seja optimizada e realizada, deve ser 

apelativa a nível económico para despertar o interesse dos fabricantes e das construtoras. 

Foi também analisada nesta dissertação, mais especificamente no capítulo 2, a vida útil dos vários tipos 

de membranas de impermeabilização. Quando estas chegam ao seu fim de vida, ou seja, quando não 

cumprem os requisitos mínimos de utilização, existem várias opções. Uma delas é manter as membra-

nas envelhecidas na cobertura e apenas colocar membranas novas (do mesmo tipo ou não) por cima 

das anteriores (preferivelmente dessolidarizando-as das existentes). Outra opção é retira-las das co-

berturas e pensar nestas como material de possível utilidade para outros fins, ou seja, as membranas 

tornarem-se “matérias-primas” de novos produtos. 

Algumas das formas de conseguir eliminar os resíduos provocados pelas acções relativas a membra-

nas de impermeabilização (fabrico, colocação ou remoção) são as seguintes (Diebold et al., 2000): 

• reciclagem de resíduos para produção do mesmo tipo de material ou idêntico; 

• reciclagem dos resíduos para outro tipo de produtos, como por exemplo a transformação das 

membranas de impermeabilização em mistura betuminosa para a realização dos pavimentos 

rodoviários ou mesmo pedonais; 

• incineração dos resíduos e recuperação da energia; 

• utilização dos resíduos para aterros; 

• venda dos resíduos como materiais de segunda ou terceira. 

Todas estas acções acarretam diversas vantagens e desvantagens que podem ser analisadas na Ta-

bela 5.1. 

No caso de os materiais serem depositados em aterro, existem três categorias de classificação de 

aterros (Decreto-Lei nº 183/2009):  

• Aterros para resíduos perigosos; 

• Aterros para resíduos não perigosos; 

• Aterros para resíduos inertes. 

As membranas de impermeabilização são classificadas como materiais não perigosos pelo Regula-

mento (CE) Nº1272/2008 que revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento 
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(CE) Nº 1907/2006. Apesar de estes materiais não serem considerados como resíduos perigosos é 

necessário ter em conta que as opções de depósito em aterro e incineração são altamente prejudiciais 

ao ambiente pelo que deverão ser minimizadas.  

Este capítulo organiza-se em três subcapítulos. O primeiro tem como tema principal a reciclagem de 

membranas de impermeabilização, especificando algumas características, o processo e os benefícios 

desta opção em três tipos de membranas: betuminosas, PVC e EPDM. 

O subcapítulo seguinte observa a opção de reciclagem de membranas para outras aplicações, maioritaria-

mente betuminosas, em vários produtos. São ainda apresentadas algumas noções sobre o depósito em 

aterro e incineração das membranas. 

Tabela 5.1 - Vantagens e desvantagens de processos de eliminação de resíduos (adaptado de Diebold et al., 2000) 

Acção Vantagens Desvantagens 

Reciclagem 
para obtenção 
de produtos 

idênticos 

• Verdadeira reciclagem 

• Salvaguarda de matérias-primas 

• Criação de uma imagem positiva 

• Avaliação do ciclo de vida melho-
rada 

• Poupança das taxas de aterro ou 
incineração 

• Grande investimento 

• Elevados custos operacionais 

• Processo tecnicamente complicado 

• Controlo de qualidade extensivo 

Reuso noutro 
tipo de produ-

tos 

• Poupança das taxas de aterro ou 
incineração 

• Tecnicamente mais fácil que a re-
ciclagem para obtenção do 
mesmo tipo de produtos 

• Dependência de terceiros 

Incineração 

• Recuperação de energia 
• Processo tecnicamente complicado 

• Para evitar problemas no incinerador, os 
produtos de betume devem ser inseridos 
na queima de outro tipo de resíduos 

Aterros • Sem investimento 
• Elevadas taxas de depósito em aterro 

• Escassez de aterros em alguns países 

Venda como 

produtos de 
segunda 

• Sem investimentos, apenas cus-
tos de operação 

• Competência com produtos de primeira 

 

Os temas tratados neste capítulo, apesar de não estarem ainda muito desenvolvidos em Portugal, estão 

a ganhar importância e por isso poderá num futuro próximo ocorrer uma evolução nesta área. 

5.2 Reciclagem em membranas 

A reciclagem de membranas de impermeabilização ainda não se encontra muito presente em Portugal. No 

entanto, no resto da Europa e em algumas partes do mundo como os Estados Unidos da América, começa 

a ser desenvolvido o processo de reciclagem deste tipo de materiais. 

O processo de reciclagem, para ser bem-sucedido e exercido por um maior número de países, tem de 

se tornar benéfico para os donos de empresas que trabalhem nesta área e ter repercussões para quem 

não participe nesta iniciativa. Países como a Alemanha e a Holanda têm legislação e políticas que 
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promovem a reciclagem de membranas de impermeabilização. Apesar de não ocorrer tanto a recicla-

gem em França ou na Dinamarca, estes países reutilizam as membranas em estradas. 

Na Holanda, o Ministério de Habitação e Ordenamento do Território e Ambiente (VROM) em conjunto 

com a Universidade de Rotterdam e o programa da ICOPAL, mais à frente apresentado, prevê entre 

2008 a 2020 uma reciclagem experimental de 200 m2 de membranas de betume existentes transfor-

mando essa quantidade em novos sistemas de impermeabilização (Wolford, 2011). Os processos de 

reciclagem neste país começaram a ser utilizados no início dos anos 90 em resíduos de produção, 

apresentando ainda alguma dificuldade na reciclagem de membranas em uso. O processo de cobertura 

para nova cobertura, ou seja, de berço a berço (cradle to cradle) é apresentado na Figura 5.1. 

A preparação dos materiais consiste na limpeza das membranas, retirada destas da cobertura e tritu-

ração das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Membranas betuminosas 

O BiELSo ou Bitumen endless Solutions é um processo de reciclagem quase “infinito” desenvolvido 

pelo grupo Icopal. Este grupo é um dos maiores fabricantes de soluções de impermeabilização na 

Europa. O desenvolvimento do processo de BiELSo tem como principal objectivo fabricar membranas 

betuminosas de alta qualidade através da reciclagem de outras membranas, com a redução do con-

sumo de energia e de emissões de CO2. Alguns dos benefícios deste processo são a redução da pro-

dução de novos materiais de construção, redução do consumo de recursos não renováveis e redução 

de detritos de membranas acumulados nos aterros (ICOPAL). 

5.2.1.1 Fases do processo 

As fases do processo de BiELSo são as seguintes: 

• passo 1: remover o sistema de impermeabilização; 

• passo 2: transporte; 

Preparação 

dos materiais 

Betume novo 

Fusão 

Peneiração Moagem  
Mistura final chega 

a linha de produção 

Resíduos +/- 15% 

Figura 5.1 - Processo de reciclagem (adaptado de Wolford, 2011) 
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• passo 3: reciclar; 

• passo 4: produzir as novas membranas através do processo; 

• passo 5: aplicação das novas membranas numa cobertura. 

O primeiro passo consiste na remoção das membranas de impermeabilização presentes na cobertura 

plana. Caso as membranas tenham uma camada de protecção pesada, esta é removida temporaria-

mente. É necessário ter cuidado neste processo para que as membranas não tenham presentes outros 

objectos externos, como peças de remate com elementos emergentes ou imergentes da cobertura. 

Neste processo, também podem ser removidas outras camadas da cobertura que estejam ligadas à 

impermeabilização. 

Depois de retiradas as membranas, a cobertura é inspeccionada. As membranas são então transpor-

tadas para a fábrica de reciclagem. 

Na fase de reciclagem, existem diversos processos necessários para que a transformação das mem-

branas seja bem realizada, entre eles (Diebold et al., 2000): 

• preparação do material para reciclar; 

• trituração das membranas; 

• etapa intermédia de homogeneização; 

• transformação do material do estado sólido para o estado líquido; 

• refinamento final antes da reintegração; 

• análise de qualidade e consistência; 

• integração da mistura reciclada na produção de novas membranas. 

A preparação das membranas para reciclagem consiste em dividir e separar os diversos materiais 

constituintes, uma vez que cada um tem um circuito de reciclagem diferente. Depois da preparação 

inicial, as membranas são trituradas, sendo necessário fluidificar a sua mistura betuminosa. Para tornar 

homogéneo o tamanho das partículas resultantes da trituração das membranas, é aconselhado duplicar 

o processo através da colocação de dois equipamentos seguidos. 

O passo intermédio de homogeneização começa com o armazenamento das partículas obtidas pelo pro-

cesso anterior. Este passo é aconselhado pois permite uma simples mistura de resíduos com diferentes 

composições, o que possibilita que o próximo passo tenha matérias-primas com uma composição mais 

ou menos constante em termos de betume, polímero e fibras. Para que este processo seja bem-sucedido, 

é necessário o uso de substâncias que reduzam a viscosidade e que os materiais armazenados estejam 

protegidos da luz solar. 

Uma vez que os resíduos das membranas têm fibras presentes, é importante distribuir uniformemente 

estas aquando da produção de novas membranas, pois tal é benéfico para a produção. Para isto, é 

necessário a “digestão” e liquidificação dos resíduos. Com o auxílio de betume fresco, deve-se humidi-

ficar os resíduos para que ocorra a “digestão” de fibras sólidas e homogeneização da mistura, compre-

endendo que não se trata de uma dissolução. 
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Na etapa de refinamento final antes da reintegração, é reduzido o tamanho dos minerais e partículas 

sólidas restantes (situação sobretudo aplicável ao caso das membranas betuminosas autoprotegidas 

com granulado mineral), através de equipamentos de moagem para partículas em dispersão. Para con-

ferir a qualidade e consistência da mistura obtida, é analisado todo o processo inclusive a origem dos 

resíduos. A fase que tem mais destaque na análise é a de “digestão”, uma vez que é nesta que ocorrem 

maiores alterações do polímero constituinte das membranas (refira-se que se está a assumir que as 

membranas em questão sejam de betume-polímero SBS ou APP, dois dos tipos mais usuais na imper-

meabilização de coberturas em terraço). 

Por fim, a mistura criada com os resíduos de membranas pré-existentes é integrada no processo de 

produção de novas membranas. 

Após produzidas as novas membranas de impermeabilização, estas são colocadas em coberturas planas. 

5.2.1.2 Benefícios 

O processo de reciclagem das membranas de impermeabilização tem como principal benefício a dimi-

nuição do uso da matéria-prima, como é o caso do betume. Ao reduzir a utilização de recursos não 

renováveis no fabrico das membranas, é possível alcançar outros benefícios tais como: conseguir che-

gar aos objectivos de emissões de CO2, ou seja, diminuir essas mesmas emissões, tornando a produ-

ção dos materiais cada vez mais sustentável. A ideia de um ciclo de reciclagem virtualmente infinito 

potencia um material altamente durável, ou seja, a vida útil da membrana pode não aumentar, mas a 

matéria constituinte da mesma torna-se quase eterna. 

Com este processo de reciclagem, evita-se a acumulação de membranas em fim de vida nos aterros e 

depósitos, reduzindo-se também a energia requerida para extracção de matéria-prima e transporte da 

mesma que, no caso das membranas de impermeabilização, é um recurso não renovável. 

Um dos pontos mais importantes que deve ser considerado é o lado económico pois, se este for van-

tajoso para as empresas, estas irão aderir mais ao processo de reciclagem. Para que este processo 

tenha um desempenho razoavelmente rentável, é necessário cumprir alguns requisitos tais como:  

• a totalidade dos materiais submetidos ao processo de reciclagem seja usada; 

• a utilização de betume e outro tipo de matérias primas originais seja mínima; 

• o rendimento do processo de reciclagem esteja de acordo com a taxa de recuperação de resí-

duos; 

• ocorra um melhoramento das propriedades das novas membranas através de mistura reciclada. 

5.2.2 Membranas de PVC 

Assim como nas membranas betuminosas, é importante a reciclagem de membranas de outro tipo de ma-

téria-prima como é o caso de membranas de PVC. Como a membrana de PVC pode ser aquecida e refor-

mulada repetidamente ao longo da sua vida útil, é um material bom para a reciclagem, podendo aproveitar-

se todos os resíduos e restos do fabrico de membranas. Assim sendo, as fábricas produtoras de membranas 
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de PVC são capazes de converter virtualmente toda a matéria-prima usada em componentes de coberturas, 

uma vez que os resíduos de cada ciclo de produção são reaproveitados para o ciclo seguinte. 

Depois da fabricação e utilização das membranas, estas também podem ser recicladas e incluídas de 

novo no processo de produção de membranas de PVC. O desafio reside em encontrar estratégias para 

tornar este processo viável em larga escala (Leon, 2008). A importância da reciclagem “pós-consumo” 

tem aumentado pois as matérias-primas têm um preço cada vez mais elevado e a opção de depósito 

de materiais de construção em aterros é cada vez menos apelativa. Com a mudança de cultura e de 

mentalidades, a Sociedade tornou-se muito mais “amiga” do Ambiente do que em anos anteriores o 

que levou a maiores restrições e aumento de taxas de processos de eliminação de resíduos, tais como 

aterros ou a queima dos mesmos (incineração). 

A reciclagem de membranas de PVC começou a ser realizada em meados dos anos 90 na Europa, ou seja, 

já passaram mais de 20 anos desde que estas práticas começaram e os relatórios relativamente a mem-

branas produzidas com material reciclado apresentam resultados satisfatórios. A percentagem de material 

reciclado utilizado nestas membranas é de 5 a 15 %. Investigadores nesta área estão a estudar estratégias 

para um possível aumento desta percentagem, sem comprometer o desempenho da membrana. 

5.2.2.1 Processo 

Para uma reciclagem pós-consumo mais facilitada, as membranas retiradas das coberturas devem ser 

cortadas em tiras com comprimento e largura já previstos e posteriormente enroladas o mais justas 

possível sendo cintadas no final. Para que a cobertura não fique desprotegida após a retirada das 

membranas existentes, devem ser encomendadas membranas para cobrir a área reabilitada. Depois 

da colocação das novas membranas, os resíduos que sobrem da montagem podem também ser co-

lectados para reciclagem juntamente com as membranas antigas. 

Um dos problemas que pode ocorrer quando são retiradas as membranas é a existência de materiais não 

pertencentes às membranas, como a gravilha da protecção pesada, sujidade ou até mesmo algum material 

metálico pertencente à cobertura. Para evitar que esses materiais diminuam a qualidade da mistura reci-

clada, deve-se proceder a uma limpeza das membranas antes destas serem retiradas (Leon, 2008). 

Com o auxílio de novos equipamentos capazes de separar as armaduras das membranas, o processo de 

reciclagem ficou mais facilitado. As armaduras retiradas podem depois ser utilizadas na produção de blocos 

de betão como fibras. O resto dos materiais das membranas é triturado e posteriormente reciclado. 

5.2.2.2 Benefícios 

Assim como nas membranas betuminosas, os benefícios do uso de membranas recicladas são principal-

mente ambientais pois irá reduzir a taxa de depósito em aterro deste tipo de materiais e a recolha de matéria-

prima. Estes processos serão tanto mais produtivos quanto mais rentáveis se tornarem para as partes en-

volvidas. 
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5.2.3 Membranas de EPDM 

A reciclagem de membranas EPDM tornou-se significativa um pouco mais tarde do que a dos outros tipos 

de membranas, há cerca de 10 anos. Os dados obtidos sobre a reciclagem de membranas de impermeabi-

lização de EPDM são relativos à América do Norte. O efeito deste processo ainda não é muito evidente em 

Portugal, tanto para esta como para outras membranas. 

No início do desenvolvimento do processo de reciclagem deste tipo de membranas, a Associação de 

coberturas em EPDM (EPDM Roofing Association - ERA), em conjunto com outros produtores como o 

Carlisle SynTec, referido em capítulos anteriores desta dissertação, começaram por reciclar algum ma-

terial e testá-lo para determinar a sua viabilidade. Depois de verificar as propriedades do material reci-

clado, a ERA criou o Conselho de Reciclagem (Recycling Council). Dois dos primeiros membros deste 

Conselho foram a Nationwide Foam, Inc. (NFI) e a West Development Group (WDG) (Evanko, 2010). 

5.2.3.1 Processo 

O programa de reciclagem oferece a recolha dos materiais em obra e o transporte destes para um centro 

de tratamento. Até que a recolha dos materiais seja realizada, estes terão que permanecer na obra num 

local destinado para esse propósito. Para além das membranas de impermeabilização de EPDM, esta en-

tidade recicla outros tipos de componentes da cobertura, como por exemplo o isolamento térmico. 

Para o processo de reciclagem das membranas de impermeabilização de EPDM, não é necessário 

equipamento específico. O processo começa com a retirada da protecção pesada, tal como nos outros 

tipos de membranas. Seguidamente, é realizada uma limpeza das membranas e depois estas são re-

cortadas em secções para serem transportadas até ao local de “moagem”, ou seja, onde ocorre a tritu-

ração das membranas até estas serem transformadas em pedaços muito pequenos. Esses resíduos 

das membranas de EPDM são incorporados e misturados em novas membranas de EPDM. O processo 

de “moagem” das membranas é criogénico (RUWA, 2008). 

O processo criogénico consiste em reduzir a temperatura da membrana com o auxílio de nitrogénio líquido 

ou outros líquidos criogénicos e, combinado com acções mecânicas de trituração tornar a membrana de 

EPDM em micropartículas com o tamanho que seja desejado. Este processo é utilizado para reciclagem de 

vários tipos de materiais, tais como pneus, pois facilita o processo de trituração destes (Paul, 2000). 

5.2.3.2 Benefícios 

Os principais benefícios do processo de reciclagem de membranas de EPDM são semelhantes aos dos 

processos de reciclagem dos outros tipos de membranas referidos. Com o aumento da preocupação 

com o Ambiente, é importante constatar que, segundo a Agência Ambiental de Protecção dos Estados 

Unidos (U.S. Environmental Protection Agency - EPA), 40% dos resíduos presentes em aterros são 

provenientes de actividades de construção e demolição, sendo 10 % desse valor relativo a materiais 

de coberturas (Evanko, 2010). Simultaneamente, aumentou a quantidade de legislação e regulamen-

tação que orientam as empresas para processos de reciclagem dos materiais de construção. Por 
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exemplo no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos da América, todas as membranas de imperme-

abilização de EPDM devem ser recicladas. 

Os procedimentos de reciclagem deste tipo de membranas têm sido cada vez mais bem-sucedidos, 

uma vez que se tornou mais rentável do que a opção de depósito em aterro. 

5.3 Reciclagem noutras aplicações 

A reciclagem noutras aplicações de materiais de construção está cada vez mais presente no mundo. 

Com o aumento da construção e com a escassez de recursos não renováveis para a obtenção de 

matéria-prima, o sector da reciclagem e reuso de materiais de construção ou dos resíduos de constru-

ção e demolição (RCD) tem vindo a evoluir. Existem países, como é o caso de Portugal, Espanha e 

Grécia, onde este mercado ainda não foi muito desenvolvido, ao contrário de países como a Holanda, 

Bélgica e Dinamarca que apresentam taxas elevadas de reciclagem noutras aplicações de resíduos 

produzidos na construção. Um exemplo fora da Europa é Taiwan, onde a quantidade de resíduos com 

origem na construção é de cerca de 1,2 a 1,9 milhões de toneladas por ano, sendo que a percentagem 

de reciclagem noutras aplicações dos mesmos varia entre 64 a 80% (Lai et al., 2016). A gestão dos 

resíduos de construção requer algum controlo e avaliação da qualidade dos produtos resultantes destes 

materiais. 

A reciclagem noutras aplicações de membranas de impermeabilização betuminosas ganha cada vez mais 

importância. Apesar de os outros tipos de membranas (PVC e EPDM) também terem capacidade para se-

rem reusadas, este processo é apresentado e detalhado neste subcapítulo apenas para membranas betu-

minosas. 

O betume, que é um componente do asfalto, é uma substância usada normalmente na construção de 

estradas em conjunto com alguns agregados. A percentagem de betume usada em membranas de 

impermeabilização é de cerca de 40 a 50 % enquanto nos pavimentos de estradas essa percentagem 

é de 5 a 7% (Bank, 2012). Apesar de ser um material estável à temperatura ambiente e, por isso, ser 

inofensivo quando aplicado numa membrana de impermeabilização ou num pavimento, o betume 

quando depositado em aterros ou incinerado pode libertar gases tóxicos para a atmosfera, o que torna 

importante a minimização desta situação. No subcapítulo anterior, foi apresentada uma opção que re-

duz o depósito em aterro deste tipo de material que é a reciclagem de membranas de impermeabiliza-

ção. 

Analisando a produção de resíduos de betume com origem em membranas de coberturas planas, vê-

se que os Estados Unidos da América produzem 1,8 milhões de toneladas enquanto a Dinamarca gera 

cerca de 40 mil toneladas anualmente. A produção na Europa de novas misturas betuminosas é de 

cerca de 300 milhões de toneladas (Bank, 2012). 

Os valores anteriores são comparados com alguns dos valores de produção de resíduos em 1999 na 

Tabela 5.2. Os resíduos considerados incluem betume, armaduras, polímeros, entre outros. 

Conclui-se que o volume de resíduos produzidos nos Estados Unidos da América e Dinamarca aumen-

taram exponencialmente nos últimos anos, pelo que se torna cada vez mais evidente a importância da 
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reciclagem e reuso destes materiais. Não é possível fazer uma análise comparativa de todos os valores, 

mas certamente estes aumentaram ao longo dos anos em todos os países. 

Tabela 5.2 - Quantidade de resíduos produzidos em diversos países em 1999 (adaptado de Diebold et al., 2000) 

País Quantidade aproximada de resíduos em 1999 (toneladas) 

EUA 800 

Polónia 1400 

França 2300 

Reino Unido 800 

Alemanha 1000 

Noruega 900 

Finlândia 200 

Suécia 600 

Dinamarca 400 

 

Uma das hipóteses para a reciclagem noutras aplicações das membranas de impermeabilização betumino-

sas é a produção de pavimentos para estradas. Esta opção foi analisada pelo grupo ICOPAL referido acima, 

uma vez que esta empresa tinha actividade tanto no sector das membranas como no das estradas. Para 

perceber se o processo era rentável e seria susceptível de ser aplicado em larga escala, foi analisado em 

detalhe. 

O processo de reciclagem de membranas de impermeabilização em pavimentos de estradas é semelhante 

ao procedimento que ocorre quando estas são recicladas para obtenção de outras membranas idênticas. 

Os três pontos cruciais neste processo, sendo de elevada importância a sua optimização, são: 

• redução da dimensão dos resíduos das membranas para partículas em forma cilíndrica, entre 

outras formas; 

• mistura dos resíduos resultantes do primeiro passo com as matérias-primas padrão dos pavi-

mentos; 

• avaliação do impacte da reciclagem noutras aplicações dos resíduos de membranas de imper-

meabilização nas propriedades finais dos elementos produzidos. 

5.3.1 Redução da dimensão 

O processo de redução de dimensão dos resíduos das membranas de impermeabilização (downsizing) 

é muito importante para ser possível obter uma mistura com as matérias-primas disponíveis na produ-

ção de asfalto rodoviário. O tamanho destes resíduos deve encontrar-se entre 10 e 50 mm (Diebold et 

al., 2000). O processo de trituração, semelhante ao apresentado no subcapítulo da reciclagem de mem-

branas betuminosas, pode apresentar alguns desafios pois a viscosidade das membranas é elevada e, 

por isso, é possível que ocorra a aderência de resíduos às lâminas dos equipamentos. A adição de 5 a 

20% de antiaderentes, como por exemplo talco ou areia, irá impedir que o fenómeno de aderência 

ocorra, mas por outro lado poderá produzir-se mais poeira e ruído e o desgaste das lâminas de corte 
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será mais rápido. Para evitar que a poeira e o ruído se tornem perturbadores, é necessária uma cabina 

com protecção sonora. 

A quantidade de antiaderentes colocados no processo de trituração depende do local onde serão apli-

cados os resíduos. Se o processo ocorre e estes materiais são directamente utilizados na produção de 

pavimentos, a quantidade de antiaderentes deve ser menor; caso os resíduos ainda sejam armazena-

dos, a quantidade de antiaderentes pode chegar a 25% para evitar a aglomeração das partículas. Este 

processo, incluindo mão-de-obra, energia, lâminas e agentes antiaderentes, tem um custo de cerca de 

50 Euros por tonelada4. 

5.3.2 Mistura das partículas 

As fábricas de produção de asfalto rodoviário do grupo ICOPAL são constituídas por equipamento de mistura 

onde se pode colocar directamente os resíduos triturados no primeiro passo. Os ensaios realizados pela 

empresa concluem que, para obter um material adequado, se deve colocar pelo menos 5% de resíduos das 

membranas (Diebold et al., 2000). O tempo do processo de mistura é necessariamente mais longo. 

5.3.3 Impacte da reciclagem noutras aplicações 

A utilização de resíduos com origem em membranas de impermeabilização na produção de pavimentos 

pode ser considerada positiva, uma vez que o produto final tem nos seus componentes mais betume, 

polímeros modificados e fibras do reforço existente. Como referido, a adição de pelo menos 5% de resí-

duos na mistura padrão tem os seguintes benefícios: 

• os resíduos contêm betume o que diminui a sua utilização como matéria-prima; 

• é melhorado o desempenho do pavimento relativamente à deformação provocada pelos veículos; 

• a susceptibilidade à variação da temperatura também é melhorada; 

• a vida útil do produto final será provavelmente maior; 

• outras propriedades relevantes mantêm-se num nível aceitável. 

Apesar de teoricamente tudo indicar um comportamento aceitável do produto final quando usada uma 

percentagem limitada de resíduos de membranas de impermeabilização, nem sempre estas proprieda-

des podem ser mantidas num nível estável. Isto depende dos resíduos reutilizados, das condições de 

utilização e da qualidade dos processos realizados. 

Para avaliar o impacte da reciclagem noutras aplicações numa perspectiva económica, é necessário 

quantificar alguns dos custos, tais como os operacionais e de transporte, e compará-los com os inves-

timentos necessários para que o processo de reuso seja eficaz. Os equipamentos necessários e a 

energia consumida em todo o processo devem ser contabilizados nesses investimentos. Para além dos 

custos e dos investimentos, devem ser considerados os valores poupados em taxas de aterro ou de 

incineração, processos necessários caso as membranas não fossem reaproveitadas. Uma vez que são 

reutilizados os resíduos de membranas já produzidas, a quantidade de matéria-prima necessária para 

                                                 
4 Este valor foi retirado de um artigo do ano 2000, pelo que pode ter sido alterado desde então. 
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o processo diminui, pelo que o valor poupado neste ponto também deve ser contabilizado como saldo 

positivo. 

Existe ainda outro tipo de avaliação que pode ser considerada mas que é mais difícil de concretizar a nível 

monetário. A avaliação do ciclo de vida (ACV) é favorável às membranas de impermeabilização que, em 

vez de terminarem a sua vida útil num aterro, a vêem prolongada de forma distinta. A ACV dos pavimentos 

também será melhorada uma vez que a utilização de matéria-prima é reduzida e, por fim e de um modo 

geral, existe uma melhoria ambiental relativamente aos mercados de membranas e de pavimentos. 

5.4 Depósito em aterro 

Actualmente, a opção de depositar os materiais de construção em aterros está cada vez mais diminu-

ída, uma vez que as preocupações ambientais promoveram outro tipo de tratamento dos resíduos ob-

tidos em obra. Os resíduos de construção e demolição, para poderem ser depositados em aterro, têm 

que passar por uma triagem para identificar os que possivelmente podem ser reciclados e os que não 

podem. Para além deste tipo de acção, existem outras que não podem ser descuidadas pois os res-

ponsáveis pela obra em questão serão punidos com uma coima prevista pela legislação. 

Segundo os termos da Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, alterada pela Lei n.º 89/2009, de 31 de Agosto, 

e rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 70/2009, de 1 de Outubro, são consideradas contra-

ordenações ambientais graves os seguintes actos (ccdrc, 2011): 

• incumprimento do dever de assegurar a gestão dos RCD, incumprimento da obrigação de as-

segurar, na obra ou em local afecto à mesma, a triagem de RCD ou o seu encaminhamento 

para operador de gestão licenciado; 

• realização de operações de triagem e fragmentação de RCD em instalações que não observem 

os requisitos técnicos; 

• não elaboração do plano de prevenção e gestão de RCD; 

• inexistência de um sistema de acondicionamento; 

• deposição em aterro de RCD sem triagem; 

• incumprimento das regras sobre transporte de RCD; 

• não envio de certificado de recepção dos RCD. 

Outras acções consideradas contra-ordenações, mas neste caso leves, são: 

• alteração não fundamentada do plano de prevenção e gestão de RCD; 

• não disponibilização do plano de prevenção e gestão de RCD; 

• não efectuar o registo de dados de RCD ou não manter o registo de dados de RCD conjunta-

mente com o livro de obra. 

Para o primeiro tipo de contra-ordenações ambientais (graves), as coimas podem variar entre 2000 e 

48000 euros, enquanto as coimas para contra-ordenações ambientais leves estão entre 200 e 22500 

euros. Os intervalos dos valores são muito alargados pois dependem de as práticas serem realizadas 
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por pessoas singulares ou por colectivas. Para uma melhor compreensão do tipo de resíduos e da 

classificação dos mesmos, pode ser consultada a Portaria nº 209/2004, de 3 de Março. 

Relativamente às membranas de impermeabilização, a maioria destas é mantida nas coberturas quando 

chega ao fim de vida útil (GmbH, 2005). A colocação de novas membranas para cumprir os requisitos 

mínimos de utilização é feita por cima das antigas, não ocorrendo por isso quase nenhum desperdício 

neste processo. As membranas neste caso só se tornam num resíduo no momento que o edifício onde 

estas se encontram se torne obsoleto e tenha de ser demolido. Porém, hoje em dia, existe outro tipo de 

tratamentos para estes materiais como visto acima (reciclagem em membranas e reciclagem noutras 

aplicações), evitando assim a acumulação de resíduos em aterros ou a libertação de gases tóxicos 

aquando da incineração dos mesmos. 

Apesar de estas novas soluções terem custos, principalmente de investimento, as opções de aterro e 

incineração também acarretam custos. Na Tabela 5.3, são apresentados os custos aproximados por 

tonelada, no ano de 1999, das diversas opções para lidar com os resíduos de membranas de imper-

meabilização de vários países. 

Com o decorrer dos anos, estes valores muito provavelmente foram alterados. Depois do aumento das 

preocupações com o Ambiente, a legislação ficou cada vez mais exigente e os valores de taxas de 

opções como o depósito em aterro ou a incineração de resíduos tornou estes processos pouco cati-

vantes. Apesar de em Portugal ainda não existir grande desenvolvimento na área da reciclagem de 

membranas de impermeabilização, sobretudo porque as membranas que chegam ao limite de vida útil 

se mantêm muitas vezes nos edifícios não ocorrendo grande quantidade de resíduos, esta área tem 

uma elevada importância para reduzir a poluição ambiental. Para que as opções de aterros e incinera-

ção não sejam consideradas pelas empresas, é importante fomentar o investimento em equipamentos 

de reciclagem e punir as escolhas anteriores. 

Tabela 5.3 - Custos aproximados dos métodos aplicados (adaptado de Diebold et al., 2000) 

País Método aplicado Custos (Euros/tonelada) 

EUA Aterro 15 

Polónia Aterro 9 

França Aterro 60 

Reino Unido Aterro 70 

Alemanha 
Aterro 150 

Incineração 140 

Noruega 
Aterro 140 

Incineração 125 

Finlândia Aterro 50 

Suécia Incineração 70 

Dinamarca 
Aterro 110 

Incineração 110 
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6. Conclusão e desenvolvimentos futuros 

6.1 Conclusão 

No decorrer desta dissertação, considerou-se importante apresentar alguns aspectos e conceitos para 

dar uma melhor resposta às questões e aos objectivos pretendidos para este trabalho. Para isso, foi 

realizada uma pesquisa exaustiva a artigos e documentos que continham informação interessante so-

bre membranas de impermeabilização. Uma das maiores dificuldades ao longo da pesquisa, tornando-

se um obstáculo para concretizar algumas ideias sobre os capítulos, foi o reduzido número de artigos 

sobre alguns dos temas, como por exemplo sobre o fim de vida. Depois de ultrapassada esta barreira, 

foi possível desenvolver com recurso a informação existente este estudo. 

Apesar de não serem contemplados inicialmente trabalhos de campo nem visitas nesta dissertação, foi 

possível observar dois locais onde estavam a ocorrer acções nas coberturas planas relativas às membranas 

de impermeabilização. Com o auxílio destas visitas, adquiriu-se um maior conhecimento prático acerca dos 

materiais e das técnicas usadas, o que ajudou na elaboração de algumas partes da dissertação. 

As membranas escolhidas para serem analisadas em maior detalhe nesta dissertação foram as betu-

minosas APP e SBS, as de PVC e as de EPDM. Estas fazem parte do grupo de sistemas de imperme-

abilização não tradicionais. Através da análise comparativa de algumas das características deste tipo 

de materiais, é possível concluir que as membranas de PVC ou de EPDM são mais leves do que as 

betuminosas. Isto ocorre, pois, a espessura das primeiras é menor do que a das outras. As membranas 

de EPDM são adequadas para coberturas não muito grandes uma vez que são comercializadas em 

larguras maiores do que as anteriores, podendo-se evitar por isso as juntas de sobreposição, pontos 

sensíveis numa cobertura. 

Depois de apresentadas as características das membranas de impermeabilização, é analisado o mé-

todo factorial. Apesar de este ser muito usado, devido à fácil compreensão, tem algumas limitações, 

uma vez que são feitas considerações que podem levar a um valor de vida útil pouco correcto. A as-

sunção de um ritmo de degradação constante dos materiais e a falta de correlação dos diferentes fac-

tores são alguns dos problemas que este método apresenta. No entanto, esta situação tem sido atenu-

ada com a realização de uma base de dados, o que torna o método mais eficiente e preciso. 

Com o auxílio da avaliação de ciclo de vida dos produtos, neste caso das membranas de impermeabili-

zação, é possível contemplar os impactes ambientais produzidos durante o ciclo de vida de uma mem-

brana. Para facilitar uma análise comparativa de diversos materiais, pode-se observar as declarações 

ambientais de produto (DAP), uma vez que estas apresentam os impactes ambientas provocados. Entre 

esses impactes, os mais conhecidos são o aquecimento global, o potencial de destruição da camada de 

ozono e o consumo de recursos renováveis e não renováveis. Através da análise das DAP das membra-

nas em estudo, conclui-se que a fase com maior impacte do ciclo destes produtos é a de produção, que 

inclui as etapas de extracção ou produção de matéria-prima, transporte e fabrico. Para além desta fase, 

a de construção pode também tornar-se importante pois tem um elevado potencial de destruição da ca-

mada de ozono. 
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Com a verificação de que a fase que mais impactes provoca no ciclo de vida de uma membrana é a 

primeira, produção, sendo a etapa mais relevante a extracção de matéria-prima, pode concluir-se que 

é necessário pensar em maneiras de substituir ou tornar esta fase mais “amiga” do Ambiente. Apesar 

de Portugal ainda estar relativamente atrasado na aplicação destes conceitos, há países que já come-

çaram a corrigir e a colmatar as falhas desta fase. A maneira mais eficiente para reduzir os impactes é 

a reciclagem em membranas e reciclagem noutras aplicações de membranas que chegaram ao seu 

fim de vida. Esta iniciativa diminuirá tanto os impactes no início como no fim do ciclo de vida, uma vez 

que se reduz o consumo de matéria-prima e o depósito de materiais em lixeiras. 

Relativamente à fase de utilização das membranas de impermeabilização, existem diversas formas de 

corrigir possíveis anomalias e assim alongar o número de anos que estas podem cumprir as suas fun-

ções. Através da análise de anomalias existentes, conclui-se que estas têm origem na maior parte das 

vezes em problemas ou erros de projecto. Outro grande factor para a ocorrência de anomalias na co-

bertura é uma deficiente execução da mesma. 

Apesar de os erros de projecto e de execução poderem ser evitados, nem sempre isto é possível, o 

que torna o trabalho de manutenção extremamente importante. Uma manutenção adequada e atem-

pada pode evitar problemas graves que possam comprometer a viabilidade de um edifício. 

Esta dissertação culmina numa recolha de informação que ajuda a compreender algumas das acções 

mais importantes para tornar uma cobertura mais duradoura e sustentável. 

6.2 Desenvolvimentos futuros 

Através dos conhecimentos adquiridos ao longo da dissertação, é possível concluir que ainda são ne-

cessárias muitas acções de evolução na área das membranas de impermeabilização. Um dos desen-

volvimentos que deve ser tido em conta, e por isso estudado e posto em prática em Portugal, é a 

reciclagem das membranas. Para que seja uma actividade apelativa às empresas, é importante pro-

porcionar benefícios monetários às que coloquem em prática estas acções, e contrariamente prejudicar 

através da aplicação de taxas mais elevadas as empresas que depositem ou incinerem os resíduos de 

membranas de impermeabilização. Quanto maior a quantidade de material reciclado, mais a actividade 

se tornará produtiva, podendo chegar a um expoente de reciclagem “infinita”. 

Para além da reciclagem em membranas, é possível pôr em prática actividades de reciclagem noutras 

aplicações principalmente de membranas betuminosas em produtos como pavimentos para estradas. 

Por fim, propõem-se desenvolvimentos de estudos para melhorar a capacidade das membranas e 

torna-las mais sustentáveis, através de utilização de materiais mais “amigos” do Ambiente. Estes estu-

dos podem também passar por desenvolver maneiras mais eficazes de reparar e reabilitar uma cober-

tura. 
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