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Resumo
Atualmente, as coberturas planas e os sistemas de impermeabilização não-tradicionais, onde
se incluem os sistemas aplicados de forma líquida ou pastosa (SICALP), têm vindo a ganhar
importância no setor da construção. A execução de projeto, aplicação e manutenção adequados são
fulcrais na durabilidade da cobertura.
Os SICALP são aprovados com base em especificações técnicas da organização europeia
para avaliação técnica (EOTA), o guia europeu de aprovação técnica para SICALP (ETAG-005).
Nesta

dissertação,

pretende-se

estudar

os

SICALP

comercializados,

nacional

e

internacionalmente, as suas características e o enquadramento legal. Subsequentemente, tencionase apresentar os dados recolhidos de fabricantes e empresas de retalho, bem como as respetivas
conclusões e análise crítica.
Do conjunto de SICALP analisados, os que contêm uma avaliação técnica europeia (ETA)
proporcionam maior confiança na informação e facilitam na comparação e seleção do sistema.
Após esta análise de mercado, foi realizado um inquérito, onde se pretende compreender a
opinião sobre coberturas e os sistemas de impermeabilização preferenciais para determinadas
situações, por projetistas, empreiteiros, entre outros especialistas. Além disso, com o segundo grupo
de análise, formado por moradores e responsáveis do condomínio ou da manutenção, espera-se
determinar a importância e as preocupações com a cobertura, o valor atribuído à certificação, entre
outros tópicos por eles respondidos.
Assim sendo, esta dissertação pretende contribuir para a melhoria do processo de escolha e
de aplicação de SICALP, por intermédio de uma checklist, criada em conformidade com a análise de
mercado e as conclusões obtidas no inquérito.
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Abstract
Currently, flat roofs and non-traditional waterproofing systems, including liquid applied roof
waterproofing kits (LARWKs), have gained importance in the construction sector. Proper design,
application, and maintenance execution are the key to the durability of the coverage.
LARWKs are approved on the basis of technical specifications of the European Technical
Assessment Organization (EOTA), the Guideline for European Technical Approval of LARWK (ETAG005).
In this thesis, we intend to study the commercialized LARWKs, nationally and internationally,
their characteristics and their legal framework. Subsequently, it is intended to present the data collected
from manufacturers and retail companies, as well as their findings and critical analysis.
From the set of LARWKs analysed, those that contain a European Technical Approval (ETA),
provide greater confidence in the information and facilitate in the comparison and selection of the
system.
After this market analysis, a survey was carried out to understand the opinion about roofing
and the preferred waterproofing systems for certain situations, by designers, contractors and other
specialists. In addition, with the second group of analysis, composed by the residents and responsible
for the condominium or its maintenance, it is expected to determine the importance and the concerns
about the roof, the value attributed to the certification, among other topics answered by them.
Thus, this dissertation intends to contribute to the improvement of the process of choosing and
applying LARWKs, through a checklist, established in accordance with the market analysis and the
conclusions obtained in the inquiry.
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• ETAG-005;
• Inquiry;
•Checklist.
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Capítulo 1 – Introdução
1.1 Considerações gerais
As coberturas constituem um elemento fundamental para a sobrevivência do ser humano, que
desde há milhares de anos procura abrigo dos agentes atmosféricos. Atualmente, depende-se cada
vez mais destas estruturas, pois as necessidades já não se cingem apenas à proteção das intempéries,
mas também do conforto e da durabilidade.
Nos edifícios, a cobertura é um dos constituintes mais preponderantes, porque os outros
elementos construtivos abaixo deste estão dependentes do seu desempenho. De referir que, por
vezes, um terraço pode desempenhar a função de cobertura, como por exemplo, em garagens ou
lojas. Com isto, a cobertura representa o elemento que protege superiormente o edifício das ações
climatéricas.
Ao longo dos anos, foi evidente o desenvolvimento colossal no setor da construção civil, em
que as coberturas dos edifícios também evoluíram, tanto a nível arquitetónico, como na sua própria
composição, isto é, dos materiais constituintes. Esta inovação científica na área dos materiais de
construção proporcionou a emersão de um conjunto vasto de produtos e sistemas no mercado, que
podem e devem ser certificados.
Uma das funções da cobertura em que se pensa imediatamente é a estanquidade à água, que
é incumbida aos materiais de impermeabilização, os quais podem ser tradicionais, como algumas
membranas betuminosas, ou não-tradicionais, como a generalidade dos atuais produtos ou sistemas
aplicados de forma líquida ou pastosa.
A indústria de materiais de impermeabilização tem vindo a elaborar um conjunto de novas
soluções que podem ser aplicadas numa única camada ou em sistema, onde cada camada tem uma
função específica.
Os sistemas de impermeabilização para coberturas aplicados de forma líquida ou pastosa
(SICALP) são homologados com base nas especificações técnicas da organização europeia para
avaliação técnica (EOTA), o guia europeu de aprovação técnica para SICALP (ETAG-005).
Na atualidade, os materiais de construção estão sujeitos a certificados que têm como objetivo
garantir a sua qualidade, não sendo exceção para os materiais de impermeabilização.

1.2 Objetivos e metodologia da dissertação
Esta dissertação tem como principal objetivo realizar um levantamento de sistemas de
impermeabilização para coberturas, aplicados na forma líquida ou pastosa, disponibilizados no
mercado nacional e internacional.
No seguimento de outras dissertações e de estudos pertinentes nesta área, começa-se por
abordar as coberturas de forma generalizada, para dar resposta aos seguintes tópicos: qual a sua
importância, quais as que se destacam em Portugal, com enfase nas coberturas planas e mistas, e os
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cuidados e anomalias que nelas se evidenciam. Numa fase seguinte, debruça-se sobre os sistemas
de impermeabilização existentes, respetiva classificação e análise da normalização que os rege.
Neste trabalho de dissertação, com suporte na informação adquirida, pretende-se: estudar
como os sistemas de impermeabilização para coberturas aplicados na forma líquida ou pastosa são
disponibilizados pelos fabricantes e pelas empresas de retalho, quais os que se destacam tanto
nacional como internacional e quais os que estão sujeitos a o maior número de ETAs disponíveis, com
o objetivo final de sugerir novas soluções para auxiliar no processo de seleção.
Alicerçado ao estudo do mercado de sistemas de impermeabilização líquida, tenciona-se
indicar as características que se destacam em cada um deles, na condição de facilitar a interpretação
por parte de quem não tem conhecimento especializado nesta área.
Dos vários sistemas de impermeabilização para cobertura de forma líquida disponíveis no
mercado, planeia-se determinar se se encontram certificados, demonstrar o método de avaliação para
obter a marcação CE, e ainda mencionar os tópicos e verificações que poderiam ser acrescentados
na sua apreciação. É importante saber qual o valor atribuído, pelos intervenientes na escolha das
impermeabilizações, a um sistema que tenha sido sujeito a certificação. Também se torna
indispensável perceber quais são as características que estes consideram fundamentais e que
deveriam ser mais detalhadas.
Um dos propósitos deste estudo é ajudar os fabricantes a terem uma ideia de onde devem
investir os seus esforços e a compreenderem o mercado das impermeabilizações líquidas. Para isso,
concebeu-se um inquérito para os técnicos que desempenham alguma função na escolha ou aplicação
da impermeabilização das coberturas, assim como para os moradores.
No fim, tem-se a intenção de construir uma lista de verificações como proposta de melhoria
para ajudar na escolha da solução de impermeabilização líquida. Esta lista de verificações visa facilitar
a interpretação, através de informação uniformizada sobre os sistemas de impermeabilização líquida,
de maneira a corresponder às necessidades do cliente.
Esta dissertação tem como intuito formar e complementar o conhecimento do seu autor, nesta
área da Engenharia Civil, fornecer a outros elementos deste setor, e não só, algumas informações que
possam utilizar aquando da seleção ou aplicação de um sistema e, ainda, ajudar a indústria das
impermeabilizações de coberturas a percecionar e a melhorar o mercado.

1.3 Organização da dissertação
A presente dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos, que se passa a descrever.
Tem início com este capítulo na qual foi referido algumas considerações sobre o tema em
discussão e os objetivos pretendidos com a mesma.
No capítulo 2, mencionam-se os tipos de coberturas e a sua evolução, a necessidade de um
bom projeto de impermeabilização e o regulamento para obras de reabilitação e novas relativas a esta
questão. Explica-se como se procede à classificação, quais os materiais usados nos sistemas de
impermeabilização de coberturas e qual o seu enquadramento legal para que tenham livre circulação
no mercado Europeu.
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No capítulo 3, apresenta-se uma análise de vários sistemas de impermeabilização líquida,
nomeadamente, se estes têm, ou não, um certificado e qual a sua importância. Faz-se uma
investigação dos sistemas de impermeabilização líquida para coberturas, disponibilizados no mercado
nacional, das suas principais características e se tinham sido submetidos a avaliação. Também se
considera importante a análise do mercado internacional para comparar com o português, permitindo
que os fabricantes e as empresas de retalho consigam melhorar a qualidade da informação
disponibilizada.
Ainda neste capítulo, procede-se a uma pesquisa de quais são os tipos de sistemas de
impermeabilização líquida mais certificados. Após a análise deste vasto conjunto de sistemas, de
composições base diferentes, do mercado nacional e internacional, interpretam-se os dados recolhidos
dos fabricantes e das empresas de retalho, de modo a compreender as diferenças entre as
características de cada sistema.
No capítulo 4, apresenta-se um inquérito e os dados recolhidos, pelo autor, relativos às
coberturas, aos sistemas de impermeabilização líquida para coberturas e à importância destes se
encontrarem certificados. Por fim, faz-se uma proposta de checklist com o objetivo de apoiar e facilitar
a escolha.
O capítulo 5 expõe as conclusões gerais relativas a esta dissertação e os desenvolvimentos
futuros.
Nos anexos são facultadas informações adicionais sobre o interesse da indústria no
desenvolvimento de novos guias de avaliação, três orçamentos de reparações de uma cobertura e o
inquérito acerca dos sistemas de impermeabilização.
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Capítulo 2 – Coberturas e sistemas de impermeabilização
2.1 Enquadramento geral
No mercado da construção, ao longo dos anos, têm vindo a surgir alterações tanto nos
processos construtivos como nos materiais de construção. Neste capítulo, pretende-se enfatizar as
várias soluções de impermeabilização de coberturas e o modo de verificação do seu desempenho. A
perceção da evolução do parque habitacional e de como são executadas as coberturas é fundamental
para o sector da construção acompanhar os novos paradigmas.
Os edifícios podem apresentar um conjunto de anomalias provocadas por vários fatores, tais
como os citados por Manso et al. (1996): “inadequação de determinada solução construtiva, utilização
errada de materiais, má utilização do edifício, incúria na manutenção, etc.”. A maioria das anomalias
ocorre devido a informações e pareceres antagónicos aquando a seleção, o que dificulta a escolha da
solução mais adequada para resolver um determinado problema.
No edifício, um dos elementos construtivos que exige maior atenção é a cobertura. A sua
execução é uma tarefa que requer operários especializados, como refere Picchi (1968), na qual é
fundamental não existirem quaisquer falhas, mesmo que localizadas, senão o desempenho fica
comprometido. Nos dias de hoje, com a crescente inovação que se tem vindo a verificar na qualidade
dos materiais, têm surgido novas soluções, que são cada vez mais eficazes tanto na nova conceção
como na reparação de edifícios.
Em suma, neste capítulo apresenta-se uma noção geral das coberturas planas, com exposição
das anomalias e durabilidade, e enumeram-se os sistemas de impermeabilização, com os processos
de avaliação de desempenho correspondentes.

2.2 Importância das coberturas e consequências das anomalias
A cobertura é o primeiro elemento construtivo que protege o edifício dos elementos naturais –
como o vento, a chuva, o granizo, a neve e a temperatura –, sendo por isso, um dos elementos mais
vulneráveis do edifício. A cobertura está permanentemente sujeita a intempéries que podem contribuir
para a degradação da mesma, assim como de todos os outros elementos construtivos abaixo desta.
A título de exemplo, na maioria das jurisdições dos EUA, é usado o International Building Code
(IBC), que estabelece padrões de segurança para o edifício e exige que as coberturas sirvam para
proteger o edifício. Para se obter um telhado que "proteja o edifício", é imperativo percorrer as fases
de projeto, seleção de materiais e momento de aplicação. A cobertura pode ser executada em obra
nova ou de reabilitação, sendo que a necessidade de reabilitação pode ter origem em eventos
climatéricos extremos ou na própria degradação natural dos materiais.
Um dos métodos para melhorar a durabilidade das coberturas baseia-se na aplicação de
planos de inspeção e de manutenção.
À luz das novas exigências por parte dos moradores dos edifícios e do novo estilo
arquitetónico, atualmente, as coberturas são constituídas por um conjunto de camadas, como sejam:
impermeabilização, proteção (por exemplo: revestimentos em ladrilho, seixo rolado), proteções térmica
e acústica, entre outras.
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A cobertura está correlacionada com a durabilidade e desempenho das construções, sendo
muitas vezes uma fonte de anomalias noutros elementos do edifício. “Uma boa impermeabilização e
um bom sistema de isolamento térmico e drenagem é fulcral para prolongar a vida útil da obra bem
como aumentar o fator de segurança da estrutura” W0.
Em Portugal, está disponível um vasto leque de sistemas de impermeabilização com formas
de aplicação e características diferentes.
Na escolha do sistema de impermeabilização (SI) deve atender-se a alguns parâmetros, como
os critérios técnicos da cobertura, os agentes físicos, entre outros. De salientar que, o custo da
impermeabilização, no global, corresponde de 1% a 3% (percentagens referentes ao sector de
construção no Brasil) do valor total da fase de execução da obra – figura 2.1 (Righi, 2009). Salienta-se
que estes valores são apenas ilustrativos, por exemplo, num conjunto de moradias em banda a sua
aréa de impermeabilização pode ser consideravelmente superior a um prédio com dois apartamentos
por piso.
3%

10%
10%

26%
12%
22%
17%

Estrutura
Revestimento
Alvenaria
Fundação
Elevador
Pintura e limpeza final
Impermeabilização

Figura 2.1 – Percen tagem de custos.

Nos casos em que existem outros materiais complementares (isolamento térmico, proteção,
etc.) sobre a impermeabilização, quando ocorrem anomalias, os custos de reparação costumam ser
muito elevados. Isto porque se torna necessário aplicar um novo sistema de impermeabilização, e
ainda argamassas, isolantes e outros materiais (Righi, 2009). De referir, que quando se tem de atuar
na impermeabilização existem vários acabamentos que tem que ser substituídos, como, a pintura e o
parquet.
Tanto o controlo durante a fase de execução, como a existência de um bom projeto são
determinantes para a qualidade do sistema de impermeabilização. O planeamento do processo de
impermeabilização correlaciona-se com o custo da obra, como se demonstra na figura 2.2, em que se
observa a variação de custos no decorrer da obra aquando de um projeto de impermeabilização
inadequado. Estes valores podem variar consoante o tipo de obra e o tipo de edifício.
Depois do problema surgir, além do
incómodo, o custo é maior. Será necessário15 €
remover o que está aplicado

O "€" é a referência de valor

Gasta-se menos
quando se tem em
consideração na

Com a obra pronta, mas sem
impermeabilização, o investimento
aumenta
Durante a obra alterações
7€
na impermeabilização leva
a atrasos no conograma

1€

1,2 €

Projecto

Durante a obra

Obra pronta

Edificação habitada

Figura 2.2 – Custo d e impermeabilização desde a fase de projeto (Righi, 2009).
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Em Portugal, os custos que são praticados na reabilitação podem variar consoante o tipo de
cobertura e a intervenção (por exemplo, manutenção, reparação, substituição). Sousa (2009)
demonstrou essas variações, com base em orçamentos fornecidos. No seu trabalho, obteve valores
máximos, mínimos e médios de custo, de acordo com várias subcategorias gerais: custos gerais, zona
opaca, cobertura, entre outras. No quadro 2.1 apresentam-se alguns custos médios em vários tipos de
reabilitação nas coberturas. Os valores para a execução de uma cobertura inclinada variam, em
comparação com uma cobertura plana.
Quadro 2.1 – Cus to médio por ativid ade de r eabilitação em cobertura s (Sousa, 2009).
Descrição

Custo médio (€/m2)

Desmontagem de revestimento de cobertura inclinada em telha cerâmica.

13,35

Aplicação de cobertura em telha cerâmica.
Reparação de cobertura em telhado, incluindo limpeza e reparação de elementos estruturais,
substituição de elementos deteriorados, pinturas e tratamento de proteção necessário.
Impermeabilização de coberturas, incluindo limpeza e preparação da superfície.

32,80

Execução de cobertura tipo “invertida” em cobertura em terraço.

34,63

25,73
17,47

2.3 Coberturas em Portugal
Em Portugal, podemos encontrar vários tipos de coberturas nos edifícios, que variam
consoante a pendente, a proteção (leve ou pesada), o sistema de impermeabilização e a
acessibilidade. O principal objetivo deste subcapítulo é estudar cada um dos tipos de cobertura, com
o intuito de perceber quais são os sistemas de impermeabilização mais aplicados.
Segundo o Regulamento Geral de Edificações Urbanas (Decreto-Lei n.º 38/382, de 7 de
Agosto de 1951), a cobertura é designada de acordo com a sua pendente. Para as coberturas planas
tem-se uma pendente quase nula, com um mínimo de 1% de inclinação. Nos telhados correntes
(maioritariamente revestidos a telha, geralmente cerâmica) a sua inclinação é superior 36%, (artigo
38º). Deve ser sempre garantido o correto escoamento das águas pluviais.
As coberturas inclinadas, tradicionalmente revestidas a telha, também podem variar conforme
o material de revestimento, podendo ser constituídas por elementos contínuos, como, membranas
betuminosas, ou por elementos descontínuos (telhas, chapas, painéis e placas betuminosas). Nas
coberturas inclinadas, os elementos de revestimento, normalmente, proporcionam por si só a
estanquidade à água. Contudo, as coberturas inclinadas com pendentes baixas e as zonas de
singularidade requerem maior grau de pormenorização aquando da fase de projeto com a finalidade
de impedir a percolação à água para o interior do edifício. Por vezes, durante a fase de manutenção
torna-se necessário recorrer a outros materiais de impermeabilização, maioritariamente produtos
líquidos ou pastosos, ou até mesmo substituir a impermeabilização, para se ter o correto
funcionamento da cobertura durante a vida útil do edificado.
Relativamente às coberturas planas, estas estão mais predispostas a irregularidades devido à
complexidade na conceção e à pendente reduzida que dificulta o escoamento da água.
Desde o final do século XX até ao início do XXI, verificou-se uma evolução considerável do
tipo de coberturas. No Censos (2011), realizado pelo INE, constam informações específicas sobre
cada tipo de cobertura. De notar, no quadro 2.2, que os telhados revestidos a telha perfazem 93,1%
do parque habitacional em 2011, correspondendo a 6 264 286 edifícios.
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Quadro 2.2 – Tax a de varia ção p or tipo de cober tura , entre 2001 e 2011 (Censos, 2011 ).
Quantidade
(2011)

Taxa de variação
[2001 e 2011]

Variação do número de
edifícios
[2001 e 2011]

93,1 %

+13,0 %

379 247

1,8 %

+10,5 %

6 167

Mista (telhado e terraço)

2,1 %

-21,1 %

-19 713

Em terraço

3,0 %

+21,4 %

18 645

Cobertura
Inclinada revestida a telhas
cerâmicas ou de betão
Inclinada revestida a outros
materiais

Destaca-se a heterogeneidade na distribuição geográfica de coberturas, que é bastante
variável entre as regiões do país, sendo que o Algarve e a Madeira são as que mais divergem do
panorama nacional quanto à tipologia de cobertura. Por um lado, no Algarve, 14,4% dos edifícios têm
cobertura em terraço e 13,4% das habitações são de cobertura mista, totalizando 27,8%. Por outro, na
Madeira, 9,4% dos edifícios são constituídos por cobertura em terraço e 9,1% dos edifícios por
cobertura mista, perfazendo 18,5%. Isto deve-se ao facto de serem zonas menos pluviosas e às
temperaturas mais amenas no inverno, tornando as coberturas planas viáveis. Além do mais, no
passado, algumas coberturas de terraço, no Algarve e no Norte de África, chegaram a servir para
recolha de água da chuva.
A prevalência de cada tipo de cobertura também varia de acordo com o número de pisos.
Relativamente às coberturas em terraço e mistas, verifica-se que, quanto mais alto for o edifício, maior
é a percentagem destes tipos de coberturas. Num edifício com um único piso, as coberturas em terraço
correspondem a 1,8% do parque habitacional e, em contrapartida, em edifícios com sete ou mais pisos
correspondem a 34,1%.
Em Portugal, desde a primeira década deste milénio, a reabilitação tem vindo a ganhar
importância face às obras novas, no sector de construção. “Em 2001 foram licenciados apenas 2 897
fogos para obras de reabilitação, enquanto o número de fogos licenciados em obras de construção
nova foi de 114 909. Em 2011 observou-se um acréscimo relativamente ao número de fogos
licenciados para reabilitação que foi de 6 801, enquanto o valor referente aos fogos em construções
novas desce para o valor mais baixo observado na década, com um total de 17 464 fogos licenciados
no ano.” (INE, 2013).
Na figura 2.3 é possível identificar que no período de 2011-2016, o número de licenciamento
de obras novas é superior ao de outros tipos de obra.

Figura 2.3 –Percen tag em de edifícios licenciados por tipo de obra entre 2011 -2016 (INE, 201 7).
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No artigo 6º do Decreto lei nº. 555/99 de 16 de dezembro, as obras que estão isentas de
licenciamento para reabilitação são:
•

As obras de conservação;

•

As obras de alteração no interior de edifícios não classificados ou suas frações que não
impliquem modificações da estrutura resistente dos edifícios, das cérceas, das fachadas e
da forma dos telhados;

•

As obras que não incidam sobre imóveis classificados ou em vias de classificação e edifícios
situados em zonas históricas ou protegidas.
Os dados existentes relativamente à reabilitação não traduzem verdadeiramente o que

acontece neste sector da construção, pelo facto da requisição de licença para estas obras não ser
obrigatória, como sucedido em intervenções de coberturas.
A reabilitação não tem seguido regras muito rigorosas. Por esse motivo, na resolução do
conselho de ministros nº.170/2017, desenvolveu-se o “Projeto Reabilitar como Regra” com o objetivo
de adequar as normas técnicas atuais da construção nova, às exigências e especificidades das obras
de reabilitação de edifícios.
Independentemente do género de obra, é fundamental salientar que há necessidade de um
bom projeto para qualquer cobertura. O projeto deve detalhar os produtos, as camadas e o modo de
execução do sistema de impermeabilização. Uma boa prática rege-se na análise de possíveis
problemas que podem vir a surgir durante a execução e no tempo de vida útil. A fiscalização, na fase
de execução da impermeabilização, deve verificar se o material cumpre os requisitos de qualidade,
referenciados nas fichas técnicas (Righi, 2009).
Com o aumento da conceção e execução de coberturas planas, em vez de coberturas
inclinadas, verifica-se uma maior necessidade de se utilizar novos sistemas de impermeabilização
(Sousa, 2009). Uma das camadas mais importantes da cobertura é a de impermeabilização, por
satisfazer algumas das exigências funcionais, como a estanquidade à água.
Em resumo, dos dados disponíveis no Instituto Nacional de Estatística (INE) depreende-se
que a maioria das coberturas são inclinadas e que a reabilitação apresenta um padrão crescente de
licenciamentos, ao longo do tempo. Usualmente, não são realizados projetos de execução das
coberturas aquando da realização de obras de reabilitação e reparação, pois o seu licenciamento não
é obrigatório. Apesar da ausência de burocracia nestas intervenções, deve-se cumprir as normas
legais em vigor, as regras e os regulamentos técnicos de construção (Sousa, 2016).

2.4 Coberturas planas e características condicionantes
A solução de cobertura plana tem vindo a ganhar importância na construção nova devido às
suas vantagens, como o seu estilo arquitetónico atual e a utilização dessa área para equipamentos ou
espaço de lazer. Os requisitos básicos especificados no regulamento (UE) 305/2011, com as
condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção, possibilitaram um
aumento do controlo de desempenho, o que por sua vez, gerou um maior grau de confiança.
Segundo Monteiro (2016), estas coberturas dividem-se em várias camadas, como sejam: o
suporte resistente, a camada de forma, o isolamento térmico, a camada de impermeabilização e o
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revestimento de proteção. Na figura 2.4 são apresentadas algumas hipóteses de coberturas planas,
sem ter em conta se são transitáveis ou acessíveis a veículos.
Cobertura ajardinada invertida
1 – Suporte resistente e camada de forma
2 – Impermeabilização
3 – Isolamento térmico
4 – Camada anti-raiz
5 – Drenagem e proteção
6 – Substrato vegetal

Cobertura plana tradicional
1 – Suporte resistente e camada de forma
2 – Isolamento térmico
3 – Impermeabilização
4 – Proteção

Cobertura plana invertida
1 – Suporte resistente e camada de forma
2 – Impermeabilização
3 – Isolamento térmico
4 – Camada dessolidarização
5 – Proteção
Figura 2.4 – Exemplificação de cobertur as planas.

De forma simplificada, Laaly (1991) descreve os cuidados especiais a ter em conta em cada
uma das tipologias aquando da projeção e da conceção, tal como são ilustrados no quadro 2.3.
Quadro 2.3 – Ca rac terís tic as condicionantes conso ante o tipo de cober tur a plana (Laal y,1991).
Cobertura
Ajardinada
Industrial
Plana invertida
Plana transitável

Características condicionantes
É importante ter em consideração a resistência às raízes e a necessidade de aplicar um aditivo antiraízes na impermeabilização.
Problemas de perfuração, rasgamento e degradação acelerada das camadas de impermeabilização.
A resistência química e aos poluentes são fatores a ter em conta para uma longa vida útil do sistema
de impermeabilização.
Não é necessário ter em consideração a resistência UV nem a dilatação térmica.
Deve-se selecionar um sistema de impermeabilização com boa resistência à perfuração ou fornecer
painéis de trânsito para a área onde o tráfego é esperado.

Existe um conjunto de causas possíveis de anomalias em coberturas planas, pelo que a
escolha do sistema de impermeabilização mais eficaz para cada situação é fundamental. Não obstante,
os erros de conceção colocam o desempenho em causa.

2.5 Anomalias mais comuns nas coberturas planas
As anomalias podem ter variadas origens, dependendo do tipo de cobertura plana, dos pontos
singulares, dos equipamentos ou dos detalhes construtivos. Efetivamente, podem ocorrer em
diferentes fases do edificado, quer seja na de projeto quer de execução ou de manutenção.
Walter et al. (2003) diferencia as anomalias que ocorrem nas coberturas planas de acordo com
as que ocorrem em superfícies correntes e as que se manifestam em pontos singulares da cobertura.
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Nas superfícies correntes, podem existir erros de conceção que podem por si só acelerar o
processo de degradação. Algumas das anomalias mais comuns são as perfurações, os
arrancamentos, o descolamento das juntas de sobreposição, a formação de pregas, a permanência
prolongada de água e a fissuração (Lopes, 2010).
No caso dos pontos singulares, os erros estão, na sua grande maioria, associados aos remates
mal-executados e ao inadequado capeamento do coroamento.
No trabalho de Ginga (2008), com 23 inspeções a coberturas planas, foram estudadas as
anomalias que mais se destacaram nas zonas correntes, quadro 2.4, e nos pontos singulares, quadro
2.5.
Quadro 2.4 – Perc entag em d e anomalias nas zonas co rrentes (Ginga, 2008) .

Anomalias em superfície corrente

Percentagem

Empolamentos ou bolsas de ar

2%

Enrugamentos ou dobras

4%

Houve cargas pontuais sobre a impermeabilização após a sua aplicação

4%

Alagartado à superfície de membranas betuminosas

5%

Acumulação de água na zona corrente da cobertura

10%

Acumulação de detritos (folhagem, poeiras, etc.) na zona corrente da cobertura

21%

Fissuras

21%

Perfurações

33%

Quadro 2.5 – Perc entag em de anomalias nos pontos singulares (Ginga, 2008) .

Anomalias nos pontos singulares

Percentagem

Anomalias nos remates com paredes emergentes ou platibandas

42%

Anomalias em soleiras de portas

5%

Anomalias em embocaduras de tubos de queda

35%

Anomalias em tubagens emergentes

5%

Anomalias em caleiras

11%

Anomalias diversas

2%

António (2011) constatou uma grande incidência de anomalias em elementos periféricos da
cobertura, em cerca de 38% dos casos. Estas zonas apresentam-se como locais de aplicação difícil e
onde a conceção de pormenores é também mais exigente. Maior ainda é a percentagem de anomalias
fora da zona corrente, ou seja, pontos singulares e zonas periféricas, estimando-se no estudo referido
em cerca de 72%. Este autor constatou, ainda que, a falta de qualidade dos materiais corresponde
apenas a 10% das causas das anomalias nas coberturas, devido ao controlo para a marcação CE. Na
figura 2.5 consta a variação percentual das anomalias consoante a sua origem.
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Conceção
38%

44%

Materiais
Utilização

8%

10%

Aplicação

Figura 2.5 – Distribuiç ão das anomalias de acordo co m a sua origem (Gonçalves, 2011).

Segundo Dias (2008) e Mascarenhas (2005), alguns dos agentes que causam deterioração
dos sistemas de impermeabilização das coberturas são: água, temperaturas elevadas e baixas,
variação de temperatura, radiação UV, vento e agentes químicos e ambientais.
Numa situação de acumulação de água, poder-se-á desenvolver vegetação parasitária e
fungos, e consequentemente, a impermeabilização poderá ficar afetada ou, na melhor das hipóteses,
apenas ocorrer a deterioração da camada de proteção.
As fissuras permitem que a água das chuvas se infiltre, provocando o empolamento e não só
da impermeabilização.
As temperaturas elevadas afetam os sistemas de impermeabilização, principalmente os que
têm por base produtos betuminosos, devido à facilidade de volatilização destes materiais, que leva ao
endurecimento, retração e fissuração dos mesmos. As temperaturas elevadas, maiores que 60ºC,
podem colocar em risco a aderência das ligações executadas por sobreposição (EOTA, ETAG-005 Guideline For European Tecnical Approval of Liquid Applied Roof Waterproofing Kits, 2004). Por vezes,
devido à difusão de vapor de água entre o suporte e a impermeabilização, ocorre o empolamento das
membranas. Em contrapartida, as temperaturas baixas levam à perda de flexibilidade das membranas.
Além do mais, na situação de grandes variações de temperatura, sucedem-se fortes dilatações e
contrações nos materiais, o que pode originar desprendimentos e rugas.
A radiação UV afeta, principalmente, a superfície exposta da membrana de impermeabilização,
com perda de massa e formação de pequenas fissuras.
O vento origina forças de sucção que poderão levar ao arrastamento, mais particularmente
das camadas de proteção pesada da impermeabilização.
Quanto a agentes químicos e ambientais, tem-se: o oxigénio, que provoca oxidação,
maioritariamente, de materiais com base nos plásticos e nas resinas; o ozono, que oxida borrachas; e
o solvente químico, que origina o fenómeno de solvatação (composto iônico ou polar que se dissolve
em uma substância polar) em certos materiais, como as resinas e os plásticos.

2.6 Enquadramento legal dos sistemas de impermeabilização líquidos
Segundo Freitas et al. (2013), na Europa, tem-se desenvolvido ações para modificar um
mercado enraizado como o das coberturas e, para isso, tenta-se assegurar um nível de confiança
imprescindível para que se utilizem novas soluções. A estratégia passa pela melhoria dos processos
de fabrico e por um conjunto de regulamentos sobre os produtos impermeabilizantes, que têm vindo a
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ser desenvolvidos, com o objetivo de produzir sistemas de impermeabilização melhorados, com uma
vida útil próxima dos vinte anos.
Ao nível da legislação dos Estados-Membros, exige-se que as obras de construção civil sejam
concebidas de modo a não comprometer certos princípios, como: ambiente, segurança, arquitetura,
economia e rapidez de execução W1. A legislação tem influência direta sobre os requisitos aplicáveis
aos produtos de construção. Para não haver disparidade entre as normas de cada país na aprovação
técnica é fundamental assegurar a harmonização das legislações dos vários países (EstadosMembros).
Os organismos envolvidos na Avaliação e Verificação da Regularidade de Desempenho
(AVRD) para os produtos de construção variam consoante o tipo de sistema, figura 2.6. Numa análise
rápida a alguns sistemas de impermeabilização para coberturas aplicados na forma líquida e pastosa
(SICALP), o nível de AVRD costuma ser 3.

Figura 2.6 – Sistemas e en tidades responsáveis W 2.

O LNEC é a entidade designada como Organismo de Avaliação Técnica (OAT), em Portugal.
O fabricante pode requerer a marcação CE, mesmo que não existam normas harmonizadas
(hEN). Para isso, o fabricante precisa de verificar se o produto está coberto por um guia de avaliação
técnica europeia (ETAG ou EAD) e, caso não esteja, pode solicitar a elaboração de um novo guia a
um órgão de avaliação técnica.
Os fabricantes são responsáveis por avaliar o desempenho do produto e por controlar a
produção, de modo a verificar se o seu comportamento se mantém ao longo do tempo.
Alguns tipos sistemas de construção podem dispor de uma avaliação técnica europeia (ETA),
permitindo que sejam contemplados com a marcação CE. A ETA é um documento onde se presume
que os produtos, caso tenham sido aprovados, cumpram todos os requisitos para que se obtenha o
desempenho desejado durante o seu tempo de vida útil.
A marcação CE, quando atribuída, possibilita a livre comercialização e impede que as
autoridades de cada país solicitem outras marcações, certificados ou ensaios adicionais.
Enquanto tema abordado no âmbito desta dissertação, os SICALPs não estão normalizados
pelo Instituto Português de Qualidade (IPQ), ou seja, não têm hEN. Na homologação utilizam-se as
especificações técnicas da Organização Europeia para Avaliação Técnica (EOTA), com base no guia
ETAG-005 (European Technical Approval Guideline for Liquid applied roof waterproofing kits que
traduzindo significa Guia Europeu de Aprovação Técnica para Sistemas de Impermeabilização para
Coberturas Aplicados na forma Líquida ou Pastosa, SICALP), permitindo a certificação destes
produtos (Ginga, 2008; Nwaogu et al., 2015).
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No ETAG-005 são referidos os seguintes sistemas:
•

Parte 1 – guia geral;

•

Parte 2 – emulsões e soluções de betume modificado por polímero;

•

Parte 3 – resinas resilientes não-saturadas de poliéster reforçadas com fibra de vidro;

•

Parte 4 – poliéster flexível não saturado;

•

Parte 5 – betumes modificados por polímero aplicados a quente;

•

Parte 6 – poliuretano;

•

Parte 7 – emulsões e soluções betuminosas;

•

Parte 8 – polímeros dispersiveis em água.

Desde 2011 que o LNEC tem vindo a emitir ETAs, que estão disponibilizadas no W3.
Constatou-se que não existe nenhuma ETA emitida por este OAT para um SICALP.
O ETAG-005 pretende fornecer orientações para uma compreensão comum por parte dos
organismos de aprovação e dos fabricantes, no processo de elaboração da ETA (EOTA, 2004).
No quadro 2.6 tem-se a informação discriminada do desempenho de forma simplificada.
Quadro 2.6 – Clas sifica ção dos SICALP confo rme o ET AG -0 05 (EO T A, 2004).
Categoria

Período de vida útil (anos)

W1

5

W2

10

W3

25

Categoria

Zona climática do local
Radiação solar anual média em superfície horizontal < 5Gj/m2

Moderado (M)
Temperatura média no mês mais quente <22ºC
Radiação solar anual média em superfície horizontal ≥ 5Gj/m2
Severo (S)

Temperatura média no mês mais quente ≥ 22ºC

Nota: Se um parâmetro exceder da categoria M, passa-se logo para a categoria S
Categoria

Cargas de Utilização

P1- Reduzida

Não acessível.

P2- Moderada

Acessível apenas para manutenção da cobertura.

P3- Normal

Acessível para manutenção de equipamentos e para circulação de pessoas.

P4- Especial

Terraços-jardins, coberturas invertidas, coberturas verdes.

Categoria

Pendente da cobertura

S1 pendente ≤5%

Temperaturas negativas (espessura da camada de gelo); UV; água estagnada; cargas de utilização (acessibilidade);
efeitos da água estagnada; comportamento ao fogo; raízes de plantas (terraços jardins e coberturas verdes).
Temperaturas negativas (espessura da camada de gelo); UV; cargas de utilização (acessibilidade); comportamento
ao fogo; raízes de plantas (coberturas verdes).
Deslizamento; temperaturas negativas (neve); UV; cargas de utilização (acessibilidade); comportamento ao fogo;
raízes ou plantas (apenas coberturas verdes).

S2 pendente 5%-10%
S3 pendente 10%-30%
S4 pendente ≥30%

Deslizamento; UV; cargas de utilização (acessibilidade); comportamento ao fogo.
Temperatura Superficial

Temperatura
superficial mínima
(Ts min)

Temperatura
superficial máxima
(Ts max)

Zona Climática

Proteção superficial

°C

TL1

Todas

Cobertura invertida e terraços em jardim (excluídas coberturas verdes)

5

TL2

Temperatura baixa
moderada

TL3

Temperatura baixa severa

TL4

Temperatura baixa extrema

TH1

Todas

Cobertura invertida e terraços jardins

30

Temperatura elevada
moderada

Coberturas sem proteção e não isoladas, ou com proteção pesada,
inclusive terraços jardins
Coberturas sem proteção e isoladas

60

Temperatura elevada
severa

Coberturas sem proteção e isoladas

90

TH2
TH3
TH4

14

-10
Outros sistemas de proteção e coberturas sem proteção

-20
-30

80

Para as regiões do sul da Europa, onde Portugal se inclui, as curvas segundo o mapa TR0104 da EOTA, figura 2.7, indicam que correspondem a zonas climáticas “severas” (EOTA, 1999).

Figura 2.7 – Zonas climáticas da Europa (EO T A, 1999) .

O ETAG-005 fornece os métodos de verificação, isto é, quando se pede um certificado, a
organização que o vai aprovar deve selecionar os “kits” e níveis a serem testados. Para reduzir o
número de testes necessários, normalmente começa-se por verificar os níveis de exposição
(temperatura, ambiente, fogo, cargas) mais intensos e, deste modo, garante-se que satisfaz os
restantes níveis. O organismo de aprovação enuncia os diferentes níveis (vide quadro 2.7).
Quadro 2.7 – Rela ção en tre os requisitos e os método s de verificação no E T AG-005 (EO T A, 2004).
Métodos de Verificação
Segurança
ao fogo

Higiene,
saúde e
ambiente

Classificado de acordo as normas EN13501-1:2002
Não se verifica quando se tem por cima um revestimento de proteção que é resistente ao fogo
Resistência às condensações é determinado de acordo com EN 1931
O valor deve ser declarado pelo fabricante e verificado pelo organismo de aprovação
Estanquidade deve ser testada em conformidade com o método de ensaio que vem na EOTA TR-003
Análise, se existe libertação de substâncias químicas perigosas.
A EOTA fornece uma base de dados de substâncias perigosas
Deve-se analisar sempre para a situação mais desfavorável
Resistência ao vento, método de verificação EOTA TR-005
Resistência a danos por perfuração EOTA TR-007
Resistência a cargas dinâmicas, método de verificação EOTA TR-006
Resistência a cargas estáticas, método de verificação EOTA TR-007
Resistência a movimentos de fadiga, método de verificação EOTA TR-008

Durabilidade

Resistência a temperaturas baixas de superfície, método de verificação EOTA TR-006
Resistência a temperaturas extremamente baixas de superfície, método de verificação EOTA TR-013
Resistência a elevadas temperaturas de superfície, método de verificação EOTA TR-004,TR-007 e TR-009
Resistência ao envelhecimento térmico, método de verificação EOTA TR-011
Resistência à degradação provocada pela radiação UV com humidade, método de verificação EOTA TR-010
Resistência ao envelhecimento provocado pela permanência de água, método de verificação EOTA TR-012
Resistência para coberturas em jardim, método de verificação de acordo EN 13948 (2000)

Segurança
na utilização

Resistência ao vento, método de verificação EOTA TR-005
Coeficiente de fricção, método de verificação de acordo com EN13893
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Os guias da EOTA, na sua generalidade, mencionam o que é necessário para que os sistemas
e materiais possam ser avaliados e julgados adequadamente. Se o resultado for satisfatório, indica
que o sistema respeita determinados requisitos e, desta maneira, está apto para ser usado, com as
características para as quais foi avaliado.
A informação patente numa ETA é a seguinte:
•

Nome do sistema de construção;

•

Fabricante;

•

Descrição técnica;

•

Primário a utilizar na adesão da camada de impermeabilização;

•

Especificações do uso a que se destina;

•

Desempenho funcional e as referências aos métodos de verificação;

•

Avaliação e verificação do desempenho do sistema aplicado;

•

Detalhes técnicos necessários para a aplicação do sistema.

Existem especificações técnicas de incorporação dos materiais impermeabilizantes em obra
relativamente aos métodos de aplicação e aos procedimentos a considerar. Não esquecendo que é
em obra que se procede, transcrevendo do ETAG-005 (2004), à “execução do sistema de
impermeabilização líquida da cobertura”, ao contrário das impermeabilizações prefabricadas onde
parte do sistema é “executado em fábrica “.
O método de aplicação deve estar documentado na ficha técnica do produto, onde devem
estar discriminadas as instruções de instalação, com informações precisas e pormenorizadas.
Para compreender a distribuição geográfica relativamente à emissão de ETA, recorreu-se ao
“website” da EOTA, onde existem dois “tipos” de ETA:
1. ETApprovals que seguem a diretriz inicial (ETAG) ou avaliações de desempenho emitidas
mediante acordo dos Órgãos de Aprovação. Com validade até final do ano de 2018 W4;
2. ETAssessments são emitidas com base nas "ETAG utilizadas como EAD" ou por EAD,
representando as “novas” avaliações de desempenho W5.
Isto deve-se ao fim da vigência do regulamento DPC 89/106, onde consta as ETApprovals e
entrada em vigor do RPC 305/2011, relativo as ETAsssessments, em julho de 2013.
Da análise do quadro 2.8, conclui-se que, em Portugal, a emissão de ETA tem muito menor
expressividade relativamente à Alemanha (DIBt) e à República Checa (TZUS).
Quadro 2.8 – Número glob al de ET As emitidas por alguns países da UE W 6.
País
Portugal
Holanda
Inglaterra
Itália
Finlândia
Bélgica
Espanha
França
Áustria
República Checa
Alemanha
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Organismos de
avaliação
LNEC
KIWA
UL; BBA
ITC
VTT
UBAtc
ITeC; IETcc
CSTB
OIB
TZUS
DIBt

Número de
ETAssessments
2
14
37
27
38
90
50
81
141
146
250

Número de
ETApprovals
13
32
26
44
58
33
121
188
209
542
910

Total de ETAs
15
46
63
71
96
123
171
269
350
688
1160

2.7 Escolha do sistema de impermeabilização
Os sistemas de impermeabilização variam conforme os diferentes tipos de cobertura, os
produtos, as técnicas de aplicação, a acessibilidade da cobertura, entre outras características.
Na escolha do revestimento de impermeabilização, devem-se considerar as características
estruturais do suporte, o tipo de utilização da cobertura, a agressividade do meio ambiente, o custo do
sistema de impermeabilização, o preço das restantes camadas e ainda os custos de utilização e
manutenção (Righi, 2009). Existem exigências definidas nas diretivas gerais da “European Union of
Agrément” (UEAtc) para a certificação da impermeabilização de coberturas (UEAtc, 1982):
Exigências de
segurança
Exigências de
aptidão ao uso

Exigências relativas
à conservação das
qualidades

Exigências relativas
à manutenção e
reparação

Efeitos de sucção do vento
Comportamento em relação ao fogo
Composição físico-química e libertação de compostos tóxicos
Impermeabilidade às águas provenientes do exterior
Qualidade no acabamento das superfícies
Composição química estável, insolúveis em água ou álcalis
Resistência mecânica
Efeitos dos agentes do meio ambiente
Compatibilidade entre materiais
Ações microbiológicas
Ações macrobiológicas
Deformações da estrutura resistente
Cargas de serviço
Circulação de pessoas e veículos
Manutenção regular da cobertura, especialmente nos pontos críticos: caleiras, remates
e tubos de queda
Reparação sempre que ocorram materiais danificados ou degradados que possam
colocar em risco a estanquidade à água da cobertura, tanto na zona corrente como nos
seus pontos singulares

Figura 2.8 – Exigências fu ncionais da diretiva g eral UE Atc (1982) para impermeabilização de
cobertur as

A instituição Building Research Establishment destaca alguns fatores importantes na escolha
do sistema de impermeabilização. O projeto de arquitetura é influenciado pela complexidade da
cobertura, assim como pela função do edifício. O desempenho do sistema de impermeabilização é
influenciado pelo clima e pelas condições de exposição, bem como pela durabilidade esperada dos
materiais. A instituição refere que não existe relação direta entre o custo e desempenho, pois “o custo
da impermeabilização não deve ser considerado isoladamente em relação ao custo da cobertura como
um todo e, também, em relação ao custo do edifício” (BRE, 1992).
Os fabricantes são responsáveis pelas características dos sistemas de impermeabilização e
pela sua disponibilidade no mercado. Os produtos vendidos têm de ter garantia, responsabilizando os
fabricantes pelos problemas que possam advir no futuro. A sua durabilidade é um dos fatores mais
importante aquando da escolha (Souza & Melhado, 1997).

2.8 Classificação dos sistemas de impermeabilização
O mais usual é classificar-se os sistemas como tradicionais e não-tradicionais (Sousa, 2009).
Relativamente aos tradicionais, conhece-se suficientemente bem as suas características.
Contrariamente, os sistemas não-tradicionais são aqueles em que ainda se tem pouca documentação
experimental suficientemente válida, o que obriga a visitas técnicas de especialistas durante a fase de
execução, com o intuito de perceber a alteração das características ao longo da vida útil estimada.
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No quadro 2.9 apresentam-se, de forma simplificada, os materiais tradicionais.
Quadro 2.9 – Produtos trad icionais (M onteiro, 2016) .

Materiais
betuminosos

Materiais
Auxiliares
Armadura
(feltros, telas e
folhas)

Betume asfáltico

Produtos elaborados

Produtos prefabricados

Emulsões betuminosas

Armaduras saturadas
Membranas, telas ou feltros
betuminosos

Asfalto

Materiais minerais

Pinturas betuminosas

Alcatrão e bréus
de alcatrão e hulha

Materiais
metálicos

Produtos betuminosos
modificados
Ligantes
Cimento vulcânico

Os produtos não-tradicionais (quadro 2.10) são apresentados na forma pastosa/líquida ou
produtos prefabricados. Ginga (2008) refere que a maioria dos produtos não-tradicionais são
executados com base em impermeabilizantes betuminosos modificados.
Quadro 2.10 – Produto s não -tradicion ais (Lopes, 2010) .

Produtos líquidos ou em pasta

Produtos prefabricados

Emulsões modificadas
Materiais plásticos (termoplásticos e termoendurecidos)
Resinas diversas (polietileno, poliuretano, poliéster, acrílicas e
silicónicas)

Membranas de betumes
modificados
Membranas termoplásticas
Membranas elastoméricas.

Alguns dos materiais, previamente definidos, constituem por si só um revestimento de
impermeabilização, mas por vezes, conjugam-se dois ou mais para produzir um sistema de
impermeabilização.
Em relação aos sistemas tradicionais ou não-tradicionais, ambos podem ser executados “insitu” ou integrar produtos prefabricados. Também pode haver sistemas denominados como “aplicados
in-situ“, que contêm materiais prefabricados, e vice-versa – quadro 2.11.
Quadro 2.11 – Cla ssific açã o de sistemas de impermeabilização de cobertur a (L opes, 2010).

Camadas múltiplas de asfalto
Aplicados "in situ"
Sistemas tradicionais
Com produtos
prefabricados

Camadas múltiplas de emulsão betuminosas
Camadas múltiplas de membranas, telas ou feltros
betuminosos
Camadas múltiplas de resinas e acrílicas
Camadas múltiplas de resinas poliméricas (TPO)

Aplicadas "in situ"
Sistemas nãotradicionais

Camadas múltiplas de emulsões de betumes
modificados
Espumas de poliuretano
Membranas de betumes modificados (APP e SBS)

Com produtos
prefabricados

Membranas termoplásticas (PVC)
Membranas elastoméricas (EPDM)
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Monteiro (2016) refere que os sistemas de impermeabilização tradicionais têm cada vez menos
aplicação, à exceção dos sistemas compostos por membranas de betume oxidados, habitualmente
denominados como betume asfáltico. O autor afirma que, presentemente, os sistemas não-tradicionais
são os mais aplicados em Portugal.
Os sistemas de impermeabilização com maior expressão são constituídos por membranas
betuminosos com polímeros APP e SBS e membranas termoplásticas (PVC).

2.9 Sistemas de impermeabilização membranas betuminosas
As membranas de impermeabilização flexíveis são contempladas num conjunto de hEN para
comercialização dos produtos de construção, imposto pelo regulamento (UE) n.º 305/2011. Desta
forma, os fabricantes terão de analisar se os seus produtos são abrangidos pelas normas.
O objetivo das normas é assegurar que aquando da avaliação de um determinado produto,
por duas entidades diferentes, se obtenha o mesmo resultado para ambas. Efetivamente, é
fundamental haver uma padronização do desempenho dos produtos de construção para facilitar a sua
seleção. Assim, garante-se que a informação é confiável para os profissionais, autoridades públicas e
consumidores. Também se pode comparar o desempenho dos produtos entre os vários países dos
Estados-Membros, cuja avaliação de desempenho é atestada com a marcação CE.
As membranas betuminosas que são utilizadas na impermeabilização de coberturas
regem-se por hEN, tornando obrigatória a marcação CE (Folheto CE, 2017). Os produtos tradicionais
que contêm obrigatoriamente a marcação CE são referidos no quadro 2.12.
Quadro 2.12 – No rmas har monizadas para comerciali zação de membranas betu minosas
(JOUE, 15/12/2017).

Referência
EN 13707:2004+A2:2009
EN 13859-1:2010
EN 13956:2012
EN 13970:2004
EN 13984:2013

Título da norma
Membranas de impermeabilização flexíveis — Membranas betuminosas
armadas para impermeabilização de coberturas — Definições e características
Membranas de impermeabilização flexíveis — Definição e características de
barreiras flexíveis colocadas sob revestimentos de coberturas — Parte 1:
Barreiras para coberturas com elementos descontínuos
Membranas de impermeabilização flexíveis — Membranas betuminosas
armadas para impermeabilização — Definições e características
Membranas de impermeabilização flexíveis — Membranas betuminosas usadas
como barreiras ao vapor — Definições e características
Membranas de impermeabilização flexíveis — Barreiras ao vapor de plástico e
de borracha — Definições e características

2.10 Sistemas de impermeabilização não-tradicionais
Os sistemas não-tradicionais podem também ser distinguidos consoante sejam prefabricados
ou aplicados in-situ, tal como previamente exposto no quadro 2.11. No âmbito desta dissertação,
consideram-se apenas os sistemas que são aplicados in-situ de forma líquida ou pastosa, que podem
variar na sua composição química e nas camadas que os compõem.
No quadro 2.13, são reiterados os vários sistemas não-tradicionais em maior detalhe.
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Quadro 2.13 – Cla ssific açã o dos materiais não -tradici onais (Ginga, 2008) .
Classificação
Emulsões e soluções
Materiais aplicados
na forma líquida ou
pastosa

Resinas poliméricas
Produtos cimentícios
Betumes modificados

Materiais plásticos
Materiais
prefabricados
Elastómeros

Tipo
Emulsões e soluções betuminosas de betume modificado por polímero
Polímeros dispersos em água
Betume modificado por polímero aplicado a quente
Resinas resilientes não-saturadas de poliéster reforçadas com fibra de
vidro
Poliéster flexível não-saturado
Poliuretano
Mistura de resinas poliméricas e cimento
Betume-polimero APP
Betume-polímero SBS
PVC incompatível com betume
PVC compatível com betume
CPE (polietileno clorado)
FTO ou TPO (poliolefinas termoplásticas flexíveis)
Borracha butílica (isopreno-isobutileno)
EPDM (monómero de etileno-propileno-dieno)
Polietileno clorossulfonado
PIB (poli-isobutileno)

A estanquidade à água é garantida somente após a cura ou endurecimento destes materiais.
Griffin (2004) refere que, quando se tem um produto com um componente, a cura é realizada por
evaporação ou através de reações químicas. Perante dois componentes, a cura é executada
exclusivamente por processos químicos e tem início apenas aquando da mistura.
A base dos sistemas de impermeabilização aplicados in-situ na forma líquida ou pastosa
costuma ser uma resina. As resinas mais comuns são as de polietileno clorossulfonado, de poliéster
não-saturadas, de policloropreno, de poliuretano, epoxídicas vinílicas e acrílicas (Ginga, 2008).
Segundo Lopes (2010), as resinas mais utilizadas em Portugal nas últimas duas décadas do
século XX, “são as de polietileno colorossulfonado e de policlopreno, as quais são aplicadas
separadamente em duas camadas, formando o respetivo sistema de impermeabilização. A resina de
policloropeno, aplicada em primeiro lugar, garante fundamentalmente a estanquidade à água, e a de
polietileno clorossulfonado (...) resistir a ação do calor, da radiação solar e garantir a estabilidade de
cor”.
Ginga (2008) constatou que, atualmente, as resinas mais utilizadas em Portugal na obtenção
do material de impermeabilização são as acrílicas e as de poliéster. O autor indica alguns dos produtos
resinosos mais usados no sistema de impermeabilização de coberturas em terraço, em Portugal,
destacando o poliuretano, as resinas de poliéster, epóxidas e acrílicas e a borracha butílica.
Os sistemas de impermeabilização líquidos podem ser classificados conforme o tipo de
aplicação a quente ou a frio.
Num sistema aplicado a quente, a cura ocorre pela perda da viscosidade do produto aquando
da diminuição da temperatura. A poliureia e as emulsões betuminosas são dois exemplos deste tipo
de aplicação, com tempo de cura de 15 segundos e de 2 a 3 horas, respetivamente. Esta dissimilitude
deve-se à composição química destes produtos (ETA 11/0016).
Os sistemas aplicados a frio são compostos por solventes, cuja evaporação resulta na
formação de uma camada sólida. Além disso, a adesão do sistema aumenta à medida que o solvente
evapora, sendo por isso, fundamental que este material seja devidamente curado. Porém, não existe
grande alteração das suas propriedades com o tempo.
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Capítulo 3 – Estudo de mercado dos SICALPs

3.1 Enquadramento geral
O setor da construção dispõe de vários produtos e sistemas de impermeabilização para
coberturas. Considerando que aqueles que constituem este objeto de estudo são os aplicados de
forma líquida, fez-se uma importante análise de mercado, para melhor compreender cada tipo de
impermeabilização.
O presente capítulo inclui uma síntese de diversos sistemas de impermeabilização líquida
(SIL), independentemente da sua aplicação ser unicamente para coberturas e da existência ou não de
ETA. Os objetivos passam por perceber a disponibilidade no mercado, compreender e comparar as
múltiplas composições base, no que diz respeito às suas características, tipos de aplicação e tipos de
suporte e, por fim, relacionar com os sistemas prefabricados (membranas em rolo). Neste estudo
pretende-se, também, perceber se as empresas nacionais fornecem informações sobre os produtos
comercializados e compará-las com as de outros países europeus.

3.2 Fabricante e organismo de avaliação para a certificação
Os sistemas de impermeabilização para coberturas aplicados na forma líquida ou pastosa
podem ter a marcação CE, mas para isso terão de dispor de uma ETA. O objetivo deste subcapítulo é
salientar alguns processos entre o fabricante e os organismos de certificação, de modo a transmitir
confiança a quem opta por utilizar sistemas e produtos de construção certificados.
Com o auxílio de um vasto número de ETA de SICALP, identificou-se um conjunto de
obrigações estabelecidas entre as duas entidades (fabricante e organismos de avaliação).
A responsabilidade do fabricante é, essencialmente, o controlo interno da produção. Todas as
políticas, procedimentos e registos de resultados devem ser discriminados de forma sistemática. O
sistema de controlo da produção tem de assegurar que o produto está em conformidade com a sua
ETA.
As matérias-primas, aquando da receção, necessitam de ser verificadas antes da sua
utilização. O controlo de produção na fábrica deve estar de acordo com o plano estabelecido, sendo
que este está incluído na documentação técnica desta ETA. O plano de controlo é acordado entre o
fabricante e o organismo de avaliação.
Os resultados da fiscalização da produção, pelo organismo de avaliação, são registados na
fábrica (LNEC, 2010). Estes são obtidos segundo o plano de controlo estabelecido. Os registos têm de
incluir pelo menos as seguintes informações:
•

Designação do produto, dos materiais básicos e componentes;

•

Tipo de controlo ou teste e as frequências mínimas para a sua realização;

•

Data de fabricação do produto e data de teste do produto ou material básico e componentes;

•

Resultados dos controlos e testes e, se apropriado, comparação com os requisitos;

•

Assinatura do responsável pelo controlo de produção da fábrica.
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Os registos dos fabricantes têm de ser apresentados ao organismo de avaliação técnica (OAT)
envolvido em todo o processo de acompanhamento e vigilância.
O OAT é responsável pelos ensaios e amostras recolhidas na fábrica. Estes resultados têm
de ser obtidos em conformidade com o plano de controlo. A avaliação ao fabricante deve ser um
processo contínuo, a fim de averiguar se está tudo conforme a ETA. A vigilância do processo de
produção é concretizada pelo menos uma vez por ano.
O OAT deve assegurar que o fabricante tem equipamento técnico e pessoal acostumado a
produzir kits de impermeabilização líquida para coberturas, o que deve vir descrito na ETA.
Por último, o organismo de certificação notificado, envolvido pelo fabricante, emitirá uma
certificação CE, caso esteja tudo em conformidade.
No caso de se deixar de cumprir os parâmetros estabelecidos na ETA ou no plano de controlo
de produção, o fabricante tem de notificar imediatamente o organismo de certificação e retirar a
marcação CE do sistema que está a comercializar.
Um sistema ou um produto que cumpra a ETA, vai conter a marcação CE. Com isto, vai
apresentar um rótulo afixado na embalagem e nos documentos comerciais anexos (EOTA, 2013).
O símbolo da marcação CE deve estar identificado no produto, tal como esquematizado na
figura 3.1.

Número de identificação do organismo de certificação
Nome e endereço do fabricante
Últimos dois números do ano em que foi emitido o certificado (YY)
Número de certificado CE para o controlo de produção da fábrica (nnnn-CPD-nnnn)
Número da ETA (ETA nº XX/XXXX)
Número do ETAG
Nome comercial
Figura 3.1 – Esquema da marca ção CE.

Em suma, pode-se afirmar que um sistema de impermeabilização líquida para coberturas que
contenha uma ETA, e consequentemente a marcação CE, está sujeito a um maior controlo de
qualidade no seu fabrico e a uma análise detalhada das suas características, o que transmite uma
maior confiança para quem vai aplicar ou escolher este sistema.

3.3 ETAG e Avaliações Técnicas Europeias
Neste subcapítulo, pretende-se comparar o guia de avaliação técnica europeia dos kits de
impermeabilização para coberturas aplicados de forma líquida, com os outros guias de avaliação.
No trabalho de Nwaogu et al. (2015), é referido o esforço da EOTA para o desenvolvimento de
novos guias, os EAD, para atribuição das ETA. Neste trabalho é apresentado um quadro com os trinta
e cinco guias de avaliação, ETAG. Consta o interesse e a prioridade dados pela indústria ao
desenvolvimento dos novos guias, EAD, cuja escala varia de A a C (A – muita prioridade; C – baixa
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prioridade). Para a elaboração do novo guia dos SICALP é atribuída a categoria C. A data limite para
que seja desenvolvido o novo guia é 15-12-2020, como se pode constatar no anexo A.

3.3.1 ETA emitidas e famílias de produtos
O número de avaliações técnicas europeias emitidas, de cada “família de produtos” de
construção, permite compreender qual é a sua importância para os fabricantes.
Elaborou-se um gráfico com as várias famílias de produtos com ETAG, para determinar quais
são as mais avaliadas e, por conseguinte, quais são as avaliações em que os fabricantes investem
mais. Utilizou-se as ETApprovals, que se encontram disponibilizadas no website da EOTA, e que vão
do ETAG-001 ao ETAG-0035. No W5, link referente às ETAssessments, encontram-se ETA avaliadas
com base nos trinta e cinco ETAG e nos EAD, razão pela qual a informação se encontra relativamente
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ETAG-0NN

Figura 3.2 – Número de ET Appro vals emitidas com base no s trinta e cinco ETAG s.

No gráfico acima apresentado, evidenciam-se seis famílias de produtos aos quais se confere
maior importância, o que se pode justificar pelo facto de estarem certificados, ou por existir uma maior
gama de produtos e fabricantes. Por ordem crescente de ETAs emitidas, tem-se:
1 – Produtos de proteção contra o fogo (ETAG-018), com 50 emissões;
2 – Chapa tridimensional para fixação (ETAG-015), com 52 emissões;
3 – Kits de impermeabilização para coberturas na forma líquida (ETAG-005), com 57 emissões;
4 – Kits de estrutura metálica (ETAG-026), com 89 emissões;
5 – ETICS (ETAG-004), com 231 emissões;
6 – Ancoragens metálicas para estruturas de betão (ETAG-001), com 317 emissões.
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Pode concluir-se que a maioria das ETA corresponde a produtos ou sistemas que têm como
função principal: desempenho estrutural (ETAG-001; ETAG-026 e ETAG-015), segurança do edifício
ao fogo (ETAG-018), conforto térmico (ETAG-004) e impermeabilização da cobertura (ETAG-005).

3.3.2 SICALP avaliados com base no ETAG-005
Os sistemas de impermeabilização aplicados na forma líquida ou pastosa abrangem uma
ampla variedade de produtos e de usos específicos, como impermeabilização de telhados, fachadas,
piscinas, depósitos de água, entre outras. No âmbito desta dissertação, considera-se apenas o uso
específico nas coberturas, que são abrangidos pelo ETAG-005 "Sistemas de impermeabilização de
coberturas aplicados na forma líquida e pastosa" (SICALP), o que não impossibilita que sejam
aplicados em outros elementos construtivos (varandas, terraços, entre outros).
De forma sintética, após uma breve análise do mercado das impermeabilizações, verifica-se
que os SICALP podem ter várias composições e a sua aplicação nas superfícies de revestimento
também pode ser diferente, quer seja pelo uso de rolo, pincel ou pistola de ar. A sua aplicação pode
ser a quente ou a frio, consoante o sistema. Uma vez aplicado o produto impermeabilizante, ocorrem
processos químicos, que levam à formação de uma membrana elástica, na forma de uma camada
aderida, semi-aderida ou solta do suporte.
A maioria dos sistemas disponíveis no mercado integram redes ou feltros de reforço. O objetivo
é obter uma membrana impermeável, o mais duradoura possível sob o efeito das condições mais
desfavoráveis.
As zonas singulares, os suportes muito fissurados e as coberturas transitáveis são exemplos
de locais onde é fundamental existirem reforços. Estes tipos de pormenores devem constar nas ETA
e nas fichas de aplicação (Monteiro, 2016).
Nos SICALP, consoante o tipo de suporte e das características do componente base, poderá
ser necessária a utilização de primários. A sua função é criar aderência entre o suporte e a
impermeabilização. A própria espessura das camadas do produto de impermeabilização é indicada na
ETA, pois influencia o desempenho e as características do sistema propriamente dito.
Quando existem agentes ambientais severos e tráfego pedonal ou de veículos, é necessário
haver uma camada de proteção pesada. Uma ou mais camadas de materiais de proteção, aplicados
sobre a membrana de impermeabilização, impedem o sistema de se separar do suporte.
O desempenho estético e a resistência às condições ambientais moderadas costumam ser da
responsabilidade de uma camada de proteção aplicada sobre a impermeabilização.
O desenvolvimento das ETA dos SICALP tem vindo a ganhar expressão nos últimos anos
(figura 3.3). O ano de 2013 e o primeiro semestre de 2014 foi o período com mais emissões, com um
total de vinte e duas. Um dos motivos possíveis para a concessão de um maior número de ETA, pode
dever-se à incerteza dos fabricantes previamente à entrada em vigor do novo regulamento, em 2013
(RPC 305/2011), como é evidenciado por (Grow, 2015). Assim, a "antiga” EOTA (Organização
Europeia para Aprovações Técnicas) findou e surgiu a "nova” EOTA (Organização Europeia de
Avaliação Técnica).

24

7

7

8

9

10

11

14

16

17

21

22
17
11

2

6

Número de ETAs emitidas de SICALPs

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ano
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3.3.3 Método de avaliação de sistemas com base no ETAG-005.
Com base no quadro 2.6 (subcapítulo 2.6), relativo às classificações de desempenho que são
definidas na avaliação técnica europeia, de forma a simplificar a análise dos parâmetros de
classificação definidos na ETA de um SICALP, fez-se o quadro 3.1. Este quadro de síntese pode
traduzir-se numa “ferramenta” facilitadora de recolha e interpretação de dados.
Assim, um sistema pode ser codificado, para facilitar a comparação entre sistemas.
A informação essencial que deve ser retirada da ETA é:
1. O nome do requerente (fabricante, representante, etc.), o nome comercial do produto ou
sistema e o local, ou locais, de fabricação;
2. O uso pretendido;
3. A que “família de produtos” pertence, número do capítulo, parte 1 a 8, do ETAG-005;
4. As categorias de uso W (vida útil: 5, 10, 25 anos), acessibilidade das coberturas P (não
acessível, acessível apenas para manutenção, transitável, telhado paisagístico), a pendente
S (≤5% e ≥30%), a zona climática (moderada ou severa), temperatura superfície mínima TL
(-50ºC a -30ºC) e temperatura de superfície máxima, TH, permitida no produto (30ºC a 90ºC);
5. Os vários componentes do sistema (“líquido” impermeabilizante, primário, redes ou feltros,
proteção, etc.), bem como as características ou os desempenhos dos mesmos (reação ao
fogo, permeabilidade ao vapor de água, etc.);
6. A informação do fabricante relativa ao plano de controlo de produção, que pode ser realizado
pelo mesmo e/ou pelos organismos de avaliação credenciados.
7. A assistência técnica fornecida pelo fabricante (ficha de aplicação, aconselhamento, etc.);
8. As soluções específicas, no caso de existirem pormenores do SIL para zonas singulares, como
juntas de dilatação, remates, ligações entre elementos.
9. O fabricante deve referir se a instalação só pode ser realizada sob a sua responsabilidade ou
por empresas especializadas.
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Quadro 3.1 – Vida úti l, clima, carga de uso, pendente, t emperatu ra na superfíci e (EOT A, 2004).

Vida útil

Clima

M (moderado)
W1
(5 anos)
S (severo)

M (moderado)
W2
(10anos)
S (severo)

M (moderado)
W3
(25 anos)
S (severo)

Carga de uso

Pendente (%)

Temperatura
superfície
mínima (ºC)

Temperatura
superfície
máxima (ºC)

P1

S1 ( ≤ 5)

TL1 (5)

TH1 (30)

P2

S2 (5-10)

TL2 (-10)

TH2 (60)

P3

S3 (10-30)

TL3 (-20)

TH3 (80)

P4

S4 (>30)

TL4 (-30)

TH4 (90)

P1

S1 ( ≤ 5)

TL1 (5)

TH1 (30)

P2

S2 (5-10)

TL2 (-10)

TH2 (60)

P3

S3 (10-30)

TL3 (-20)

TH3 (80)

P4

S4 (>30)

TL4 (-30)

TH4 (90)

P1

S1 ( ≤ 5)

TL1 (5)

TH1 (30)

P2

S2 (5-10)

TL2 (-10)

TH2 (60)

P3

S3 (10-30)

TL3 (-20)

TH3 (80)

P4

S4 (>30)

TL4 (-30)

TH4 (90)

P1

S1 ( ≤ 5)

TL1 (5)

TH1 (30)

P2

S2 (5-10)

TL2 (-10)

TH2 (60)

P3

S3 (10-30)

TL3 (-20)

TH3 (80)

P4

S4 (>30)

TL4 (-30)

TH4 (90)

P1

S1 ( ≤ 5)

TL1 (5)

TH1 (30)

P2

S2 (5-10)

TL2 (-10)

TH2 (60)

P3

S3 (10-30)

TL3 (-20)

TH3 (80)

P4

S4 (>30)

TL4 (-30)

TH4 (90)

P1

S1 ( ≤ 5)

TL1 (5)

TH1 (30)

P2

S2 (5-10)

TL2 (-10)

TH2 (60)

P3

S3 (10-30)

TL3 (-20)

TH3 (80)

P4

S4 (>30)

TL4 (-30)

TH4 (90)

3.3.4 Diferença entre ETAG-005 e ETAG-004
Como supramencionado, existem outros sistemas de construção que são avaliados com base
noutros guias (ETAG ou EAD) e têm mais ETA emitidas do que os SICALP. Um destes produtos é o
ETICS. A título demonstrativo, em Portugal, o OAT detém quinze avaliações dentro de validade, sendo
que destas, seis correspondem a ETICS e não existe nenhuma alusiva aos SICALP.
No seguimento, vai-se relacionar as características dos produtos que são sujeitos a avaliação
segundo os guias da EOTA, o ETAG-004 (ETICS) e o ETAG-005 (SICALP). Existem métodos de
verificação e características avaliadas no ETAG-004 que também poderiam constar no guia dos
SICALP. Com o objetivo de complementar a avaliação destes e de se fornecer mais informação nas
ETA, apresenta-se o quadro 3.2.
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Quadro 3.2 – Rela ção en tre ET AG-005 e ET AG -0 04 (EO T A, 2004; EOT A, 2013) .
Requisitos
Essenciais
(ER)

Capítulo do guia e
prestação dos produtos

Capítulo do guia
e método de
verificação

Características do produto
SICALPs (ETAG-005)

Reação ao fogo exterior
Reação ao fogo
Ambiente interior
Ambiente exterior

Reação ao fogo e à propagação ao fogo exterior

5.2.1

Reação ao fogo

5.2.2

Resistência ao vapor de água

5.3.1.1

Estanquidade

5.3.1.2

Existência de substâncias perigosas e sua emissão

5.3.2.1

Resistência ao vento

5.3.3.1

Resistência mecânica (estático ou dinâmico)

5.3.3.2

Resistência à fadiga

5.3.3.3

Efeitos da temperatura

2

• Baixa

5.3.3.4.1

• Extremamente baixa

5.3.3.4.2

• Alta

5.3.3.4.3

Resistência ao envelhecimento
Durabilidade

• Calor

5.3.3.5.1

• UV

5.3.3.5.2

• Água quente

5.3.3.5.3

Agentes biológicos (raízes)

5.3.3.6
ETICS (ETAG-004)

Absorção de água

5.1.3.1

Estanquidade
• Comportamento higrotérmico

5.1.3.2.1

• Comportamento de congelamento / descongelamento

5.1.3.2.2

Resistência ao impacto

5.1.3.3

SICALPs (ETAG-005)
Resistência mecânica
Aderência
Durabilidade

Resistência ao vento (sucção)

5.3.3.1

Aderência

5.4.2

Resistência ao envelhecimento

4

5.4.3.5.3

ETICS (ETAG-004)
Força de ligação

Força de ligação entre o revestimento e o isolamento

5.1.4.1.1

Força de ligação entre o primário e o substrato

5.1.4.1.2

Força de ligação entre primário e o isolamento

5.1.4.1.3

SICALPs (ETAG-005)
5
6

Isolamento a ruídos aéreos
Economia de energia e
isolamento térmico

Não é revelante para os SICALP
O ETAG-005 considera que estes estão cobertos pelo ER-3

O quadro 3.2 representa algumas avaliações de desempenho dos ETICS que poderiam ser
incluídas na avaliação dos SICALP. A título de exemplo, as verificações de resistência da ligação do
sistema ao suporte, e entre os componentes, a quantificação da absorção e a resistência ao ciclo de
gelo-degelo, entre outras.
A análise ao guia de aprovação técnica europeia de ETICS (ETAG-004) permitiu reconhecer
as várias exigências a que estes produtos são sujeitos para estarem em conformidade. Este guia não
se encontra dividido por partes, isto é, por “família de produtos” (composição base) como os SICALPs,
mas contém muita informação de pormenor, no seu anexo, como:
•

Métodos de identificação dos componentes dos ETICS;

•

Análise do comportamento ao fogo;

•

Sinopse para aceitação.
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3.4 Recolha de dados do mercado nacional
Neste subcapítulo, procedeu-se à recolha de dados sobre um conjunto de produtos e de
sistemas de impermeabilização líquidos e pastosos, com base em fabricantes e empresas de retalho.
Os objetivos principais são: ter-se noção de como as marcas comercializadas em Portugal
disponibilizam os seus produtos no mercado; conhecer quais os componentes base dos SICALPs mais
utilizados; averiguar se estes se encontram certificados; como é fornecida a informação pelos
fabricantes e empresas de retalho nacionais e internacionais; sintetizar as características de cada tipo
de SICALP.
Após obtenção desta informação, procurou-se responder a algumas questões, como: “A
informação disponibilizada é suficiente?”, “Será mais fácil confiar no desempenho de produtos com
ETA?”, “A ficha técnica e a informação são suficientes?”, “Será possível, segundo a composição base
de um SICALP, indicar que é para ser usado nesta ou naquela situação?”, entre outras.
No quadro 3.3, é exibida uma seleção de sistemas ou produtos de impermeabilização líquidos
e pastosos comercializados em Portugal. A representação de cada produto e dos fabricantes é
determinada através de um código, pois o objetivo não é comparar os fabricantes, mas sim a
informação que estes disponibilizam e as características dos seus sistemas.
Toda esta análise é sustentada, principalmente, em catálogos e fichas técnicas dos sistemas
disponibilizados pelos fabricantes e, caso tenham, também nas suas ETAs. Por vezes, recorreu-se a
informações disponibilizadas pelas empresas de retalho nos seus websites, mas com espírito crítico.
Os fabricantes que serviram de apoio foram: Sika, Texsa, Weber, Rubson, Enke, Inpernoroest,
Imperalum, Krypton, Triflex, Seire e Alchimica. Este estudo teve por base a análise mais detalhada de
22 produtos de impermeabilização líquida.
Quadro 3.3 – Lev antamen to de SILs do mercado nacional, segundo a composição base.
Produtos de impermeabilização líquida ou pastosa
Código
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
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Composição base
Poliureia
Poliuretano
Poliuretano
Poliuretano
Poliuretano
Poliuretano
Polímeros dispersiveis em água
Poliuretano (bi-componente)
Poliuretano
Estireno-acrílica
Estireno-acrílica
Poliéster flexível não saturado
Acrílico
Poliéster flexível não saturado
Betume-poliuretano
Borracha líquida
Borracha líquida
Silicone Líquido
Betume modificado aplicado a quente
Emulsões e soluções betuminosas
Emulsões e soluções betuminosas
Emulsões e soluções betuminosas

Conformidade
ETA-005
ETA-005
Não contém
ETA-005
ETA-005
Não contém
Não contém
ETA-005
ETA-005
Não contém
Não contém
ETA-005
Não contém
ETA-005
ETA-006
Não contém
Não contém
ETA-005
ETA-005
Não contém
ETA-005
ETA-005

Fabricante
VIII
I
III
III
V
V
V
VII
VII
II
II
V
II
III
III
IV
I
IV
VI
IX
X
XI

Analisando alguns dos resultados, conclui-se que:
1. A maioria tem por base o poliuretano;
2. Para o mesmo fabricante tem-se sistemas com e sem ETA;
3. Alguns dos produtos são comercializados apenas em sistema e outros são por si só o sistema;
4. Nem todos os sistemas comercializados foram avaliados, por carência de informação.
Os sistemas de impermeabilização líquidos podem ser específicos para cada elemento
construtivo (varandas, coberturas, terraços e zonas de reparação) e serem especificados para obras
novas ou de reabilitação, tal como está representado nos quadros 3.4, 3.5 e 3.6.
Quadro 3.4 – Elemento a executar e tipo de obra.
A

B

C

D

E

F

G

x

x

x

x

Varandas

x

Coberturas

x

x

x

x

x

x

x

Terraços

x

x

x

x

x

x

x

H

I

J

K

L

M

N

O

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Reabilitação

x

x

x

x

Novas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Q

R

S

T

x
x

Zonas de reparação

P

U

V

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

No quadro 3.4, aparece informação respeitante aos locais de aplicação e ao tipo de obra. De
notar que, alguns dos SILs que possuem ETA, também são indicados para aplicação em coberturas
e/ou varandas. Descobriu-se que, normalmente, está indicado o elemento construtivo onde se pode
aplicar o SIL, bem como o tipo de obra em que este deve ser aplicado (nova, reabilitação ou de
reparação).
Quanto ao tipo de obra em que os SILs são aplicados: 64% em obras novas, 77% em obras
de reabilitação, e 86% se se considerar obras de reabilitação e reparações da impermeabilização.
As ETAs fazem, maioritariamente, referência ao elemento construtivo (cobertura, varanda,
terraço, entre outros), porém, sabe-se desde logo que os SICALPs podem ser utilizados nas
coberturas. Esta análise considera tudo como um sistema de impermeabilização líquida,
independentemente do local a que se destina a sua aplicação.
Quadro 3.5 – Produtos de i mpermeabilização líquidos por características fornecidas.
Características

A

B

C

Elasticidade

X

x

x

Sem juntas

X

x

Tráfego pedonal

X

x

D

E

F

x

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

V

Antiderrapante

Acesso de veículos
Resistência aos UVs

x

Boa dilatação

x

Sem necessidade de
primário
Resistência à exposição
ambiental

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
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No quadro 3.5, verifica-se que, a maioria dos SILs comercializados são elásticos.
No trabalho realizado por Vasconi (2009), é relatado que a aplicação de sistemas de
impermeabilização elastoméricos, líquidos ou pastosos, oferece muitas vantagens, entre elas: a
facilidade de adesão, a proteção contínua à prova de água, a resistência a uma ampla gama de
temperaturas e o leve peso, não requerendo suporte estrutural adicional.
No quadro 3.5, verifica-se que a maioria destes sistemas, 77%, não necessita de juntas e, por
isso, a impermeabilização é contínua. Por causa disto, em certas situações, o sistema poderá ficar em
risco no que diz respeito ao aparecimento de fissuras, com necessidade de reparação da
impermeabilização na sua totalidade.
A maioria destes sistemas são compostos por várias camadas com diferentes espessuras e
onde, muitas vezes, a primeira camada a aplicar é um primário, de modo a que haja uma ótima ligação
entre o SIL e o suporte. Na maioria das ETA e nos catálogos dos fabricantes é indicado
especificamente qual é o primário que deve ser aplicado.
Uma outra preocupação com este tipo de sistemas de impermeabilização líquida, está ao nível
da aplicação. Há necessidade de controlar a espessura das camadas. Nas ETAs consta a espessura
de cada camada na maioria das que foram analisadas, tendo-se valores tão específicos, que aparecem
por vezes na ordem de grandeza dos milímetros.
Todas as impermeabilizações, líquidas ou as membranas, variam muito na sua resistência às
condições ambientais, químicas e exposição à radiação UV, consoante a composição base e a
existência, ou não, de uma camada de proteção. Por exemplo, os SICALs “B” e “H”, ambos contêm
ETA e têm como composição base o poliuretano, mas o primeiro é comercializado como não resistente
à radiação UV. Isto deve-se ao facto do segundo conter uma camada final (Impertrans) que tem a
função de proteção contra os raios UV, como se pode constatar na figura 3.4.

Figura 3.4 – SIC ALP com uma camada resistente à radiação UV (E T A – 10/ 0296).

De referir que a existência de tráfego pedonal e de veículos também se encontra
consideravelmente dependente da existência de uma camada de proteção pesada. De salientar que,
existem SILs cuja composição base permite que exista tráfego apenas para situações pontuais como,
na manutenção, na limpeza e nas reparações de equipamentos. Deve-se ter em atenção a escolha e
aplicação da proteção pesada, por exemplo, em coberturas transitáveis, porque condicionam a
durabilidade da impermeabilização. Algumas fichas técnicas fazem referência aos cuidados a serem
tidos em conta.
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Quanto ao tópico referido no quadro 3.5, relativo à capacidade do sistema suportar grandes
amplitudes térmicas, tal varia, novamente, consoante a composição base do mesmo e da existência,
ou não, de camada de proteção. Esta característica encontra-se analisada nas ETA, o que em caso
de dúvidas, e na necessidade de se ter um SIL eficiente tanto ao nível das temperaturas baixas como
das altas, se deve optar por um que contenha a marcação CE, o que pressupõem a existência de uma
ETA.
Os SICALP são compatíveis com muitos suportes, tal como é visível no quadro 3.6. Na maioria
dos sistemas analisados, foi fácil perceber quais os tipos de suporte compatíveis. Em muitos dos
sistemas com ETA, o primário e a espessura de cada camada são indicados, consoante cada tipo de
suporte.
Quadro 3.6 – Suportes compatíveis .
Suporte

A

B

C

D

E

F

Fibrocimento
Betão

x

Telas, membranas
ou feltros
betuminosos

x

x

x

Metais
Telhas cerâmicas

x

Ladrilhos

x

G

H

I

J

x

x

x

x

x

x

x

x

K

x

L

M

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Madeira

x

x

x

x

x

N

O

P

Q

R

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

T

U

V

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

S

x

x

Não existe informação sobre a compatibilidade dos suportes para os SILs “C”, “D” e “N”. Com
exceção destes três sistemas, o betão é o suporte com maior compatibilidade (89%), seguindo-se as
telas, feltros ou membranas betuminosas com 68% de compatibilidade.
No quadro 3.7, a título ilustrativo, encontram-se os valores obtidos por cada SICALP sujeito à
avaliação com base no ETAG-005. Numa breve análise da ETA, consegue-se retirar algumas
informações sobre o sistema e, assim, verificar-se se satisfaz a necessidade de cada obra. Na ETA
também são referidas mais informações, como por exemplo, a permeabilidade ao vapor de água, a
espessura das camadas, o primário a utilizar, assim como outras informações.
De notar que, conforme referido anteriormente, cada país europeu contém um ou mais
organismos de avaliação, podendo consultar-se ETAs de SICALPs de vários países. Após análise
destes sistemas, contata-se que existem diferenças na facilidade de acesso às ETAs, assim como no
grau de detalhe encontrado nestas.
Quadro 3.7 – ET As de algu ns dos SIC ALPs comerciali zados em Portugal .
Código

ETA

Tempo de
vida útil

Zonas
climáticas

Cargas
impostas

Inclinação de
coberturas

Temperatur
a da base

Reação ao fogo
(Euroclasse)

AVRD

B

13/0456

W2

MeS

P3; P4

S1-S4

TL3;TH3

E

3

N

12/0510

W3

S

P4

S1-S4

TL4;TH4

E

3

R

08/0299

W2

MeS

P2

S1-S4

TL3;TH3

E

3

E

04/0020

W3

S

P3

S1-S4

TL3;TH3

F

3

L

04/0021

W3

S

P3

S1-S4

TL4;TH4

F

3
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Pedido de orçamento
Durante a realização desta dissertação, acompanhou-se o pedido de orçamentos para a
execução de impermeabilização de uma cobertura mista em obra de reabilitação. Neste caso,
concorreram três empresas de aplicação, fornecendo aos condóminos informações relativas à
impermeabilização que iriam aplicar, em anexo B. Estes orçamentos apenas indicam que usam
membranas líquidas ou telas asfálticas, não referindo se o sistema é certificado, a marca do produto,
nem a ficha técnica, como se pode constatar na frase transcrita: “Retirar todas as telas existentes e
aplicar nova impermeabilização com 3 camadas de tela líquida e rede de fibra de vidro antialcalina
60gr em toda a caleira e muretos”.
Como foi referido no capítulo 2, as obras de reabilitação e de reparação não são sujeitas a
fiscalização o que, por vezes, pode levar a que só os aplicadores saibam o que estão a usar e quais
são, de facto, as características dos produtos. O regulamento que rege a construção, para obras
privadas, não obriga os orçamentos a incluírem determinados tipos de dados e informações dos
trabalhos a realizar. Por causa disto, quando um indivíduo particular, quer seja ou não morador,
necessita de mandar reparar a impermeabilização da sua cobertura, esta poderá ter menor garantia
de durabilidade e qualidade do que se o orçamento fosse mais detalhado. Sendo que este poderá
solicitar um orçamento mais detalhado e por sua vez efetuar uma análise critica do mesmo.

3.5 Recolha de dados nalguns países europeus
Como referido no subcapítulo anterior, existem algumas divergências na informação
disponibilizada pelos vários fabricantes no mercado nacional. O intuito deste subcapítulo é perceber
se o mesmo se verifica nos outros países europeus.
O mercado dos produtos de construção, na Europa, varia muito consoante a localização de
cada país e a importância que cada um deles atribui à inovação desses produtos e, por sua vez, à
avaliação do seu desempenho.
De forma a compreender o panorama europeu, selecionaram-se alguns dos países que
emitem mais ETAs no que diz respeito aos SICALPs: Inglaterra, Alemanha, França e Espanha.
No web-site da EOTA existem dois tópicos com informação das ETAs disponíveis e que, como
referido anteriormente, estão divididos em ETApprovals e em ETAssessments. Fez-se a análise destes
“dois tipos de ETAs”, pois ambas ainda se encontram dentro da validade e também permitem uma
investigação de um maior número de sistemas.
Nesta análise, é indicado o nome comercial dos produtos e dos sistemas de impermeabilização
líquida, mas não é feita nenhuma comparação entre eles. O objetivo é perceber qual é a composição
base mais comercializada, se está em conformidade com o ETAG-005 e se os países usam sistemas
próprios ou de outros países.
A análise do país de fabrico visa perceber se há livre circulação dos produtos com e sem
marcação CE e averiguar se os SICALPs que contêm marcação CE são mais comercializados.
De salientar que, é expectável encontrar diferenças relativamente ao mercado nacional de
impermeabilizações, já que, em primeiro lugar, estes países são dos que emitem mais ETAs de
SICALPs e, em segundo, o clima e o tipo de edificado podem ser diferentes.
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3.5.1 Inglaterra
O governo do Reino Unido designou a British Board of Agrément (BBA) como responsável por
emitir ETAs e representar o país na Organização Europeia de Avaliação Técnica (EOTA) para produtos
de construção. Analisando os sistemas de impermeabilização que se encontram em conformidade com
o ETAG-005, estão disponíveis vinte avaliações técnicas europeias. No quadro 3.8, abaixo
representado, faz-se uma síntese das mesmas. Demonstra-se que só dois kits não têm por base o
poliuretano (parte 6).
Quadro 3.8 – ET As e a com posição base dos SIC ALP s , BB A.
Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

01

03/0052

6

06

13/0552

6

02

09/0139

6

07

13/0733

6

03

13/0168

6

08

13/0788

6

04

13/0456

6

09

13/0988

6

05

13/0457

6

10

13/0982

6

ETAssessments
Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

A1

05/0056

6

F1

12/0316

6

B1

05/0075

8

G1

13/0231

6

C1

05/0152

5

H1

14/0331

6

D1

11/0353

6

I1

15/0142

6

E1

12/0278

6

J1

15/0910

6

De realçar que, no quadro, quase a totalidade dos sistemas relativamente ao AVRD é de nível
3, com exceção do H1 e do J1 que são de nível 1 e 4, respetivamente.
De modo a perceber o mercado inglês, procedeu-se a uma pesquisa de três empresas que
vendem sistemas de impermeabilização de forma líquida para coberturas, duas empresas de retalho
e um fabricante, tendo-se obtido os dados a seguir apresentados:
Os dois primeiros comerciais são empresas de retalho, a ArchiExpo W7 e a Roofing
Superstore W8, que comercializam os seus produtos pela internet, em Inglaterra. A primeira
comercializa vinte e nove produtos num total de dezanove marcas de membranas e apenas nove
produtos de impermeabilização líquidos para coberturas. O que traduz que apenas 31% dos produtos
correspondem a SIL, podendo-se concluir que, para este comercial, o seu maior mercado é o das
membranas. Na segunda empresa, são comercializados cinco SILs e é de notar que num deles, no
Deckproof, não se obteve informações relativas à composição base (quadro 3.9).
Nenhum deles contém ETA e 64% são de fabricantes estrangeiros, o que pode significar que
as empresas de retalho não estão preocupadas por comercializar SILs sem marcação CE.
Relativamente ao componente base, 35% são de borracha líquida e 36% de sistemas de emulsões e
soluções de betume com e sem aditivos. A observação do quadro 3.9 permite inferir que existem
preferências, para cada empresa, na comercialização de certo tipo de componente base do SIL.
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Quadro 3.9 – Produtos co mercializados por empresas de retalho em Inglater ra.
Produto

ETA

Componente base

País de origem

ArchiExpo
GUAMARC TT100

x

Emulsões e soluções de betume

Itália

ELASTOSINT PU

x

Poliuretano

Itália

Blechkleber

x

Emulsões e soluções de betume

Alemanha

TRITOflex

x

Borracha líquida

USA

Tritotrowel

x

Borracha líquida

USA

CSP KAUÇUKLU 1001

x

Emulsões e soluções de betume com aditivos de borracha

Turquia

CSP KAUÇUKLU 1002

x

Emulsões e soluções de betume com aditivos de borracha

Turquia

Pu 3500

x

Poliuretano

Turquia

ISOCAST

x

Emulsões e soluções de betume

Grécia

Roofing Superstore
Deckproof

x

X

Inglaterra

Acrypol +

x

Acrílico

Inglaterra

ECOproof

x

Borracha líquida

Inglaterra

Ruber roof

x

Borracha líquida

Inglaterra

Rubbercoat

x

Borracha líquida

Inglaterra

Da análise de um dos vários fabricantes deste país, tem-se a Polyroof, que fornece sistemas
de impermeabilização líquida, há 30 anos. Este fabricante distinguiu-se em comparação com os
restantes, por detalhar a informação consoante a profissão de especialistas e não especialistas
(arquitetos, projetistas, proprietários dos edifícios...), nos sistemas de impermeabilização das
coberturas, como se pode constatar a partir do print screen do seu web-site W9.

Figura 3.5 – Informação di sponibilizada consoante a função desempenhada nos SICALPs W 9.

Algo que este fabricante disponibiliza, no seu web-site, é um questionário que leva, no final, à
seleção do seu melhor sistema para as características definidas. Por exemplo, existem questões como:
se é para obra nova ou de reabilitação, se é necessário colocar isolamento térmico, tipo de tráfego,
tipo de suporte, entre outras. No final é indicado o SICALP mais adequado.
Este fabricante comercializa quatro SICALPs, mas apenas um deles contém ETA (ETA
15/0142). É um SICALP que tem como componente base poliéster flexível não saturado.
3.5.2 Alemanha
O governo alemão definiu o Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) como a entidade que
representa o país na EOTA.
Os kits de impermeabilização para coberturas de forma líquida, que se encontram avaliados
pela DIBt, são no total trinta e cinco, segundo a ETApprovals, e quarenta e seis segundo a
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ETAssessments. No ano 2018, existem oitenta e um sistemas dentro da validade. O organismo de
avaliação alemão é aquele que mais certificados emite, com base no ETAG-005.
No quadro 3.10, pretende-se demonstrar quais os tipos de sistemas de impermeabilização,
para coberturas, que são mais emitidos. De enfatizar que, todos eles, segundo o AVRD, correspondem,
quase na totalidade, ao Sistema 3.
Quadro 3.10 – E T As e a co mposição base dos SICAL Ps na Alemanh a .
Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

01

03/0020

4

11

05/0197

6

21

09/0396

6

31

13/0657

6

02

03/0053

4

12

05/0205

4

22

10/0254

6

32

13/0768

6

03

04/0004

4

13

06/0073

6

23

11/0250

4

33

13/0769

6

04

04/0019

4

14

06/0269

4

24

13/0656

6

34

13/0770

6

05

04/0020

6

15

08/0232

8

25

13/0657

6

35

13/0771

6

06

04/0021

8

16

08/0296

8

26

13/0768

6

36

13/0907

6

07

04/0024

2

17

08/0299

8

27

11/0251

4

37

13/0908

6

08

04/0035

6

18

09/0016

2

28

12/0103

6

09

04/0113

6

19

09/0017

2

29

13/0654

6

10

05/0126

6

20

09/0241

6

30

13/0656

6

ETAssessments
Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

A1

03/0044

6

M1

07/0310

8

AF1

15/0206

6

AR1

16/0801

6

B1

03/0053

6

N1

08/0265

4

AG1

15/0213

4

AS1

16/0981

6

C1

04/0020

6

O1

09/0016

2

AH1

15/0478

4

AT1

17/0030

6

D1

04/0113

6

P1

09/0241

6

AI1

15/0728

6

AU1

17/0159

6

E1

05/0129

6

Q1

10/0251

6

AJ1

15/0735

8

AV1

17/0160

6

F1

05/0197

6

R1

11/0147

6

AL1

16/0146

6

AW1

17/0354

2

G1

05/0208

6

W1

13/1043

6

AM1

16/0158

6

AAA1

17/0508

6

H1

05/0210

4

AA1

14/0116

6

AN1

16/0356

6

AAB1

17/0599

6

I1

05/0237

4

AB1

14/0134

2

AO1

16/0391

4

AR1

16/0801

6

J1

05/0238

4

AC1

14/0198

2

AP1

16/0484

6

L1

06/0087

4

AD1

14/0258

6

AQ1

16/0489

6

Os SICALPs com base no poliuretano (parte 6) e no poliéster flexível não saturado (parte 4)
são os predominantes, correspondendo, respetivamente, a 57% e 29% das emissões de ETAs, como
se demonstra na figura 3.6. Pode-se encontrar também: emulsões e soluções de betume modificado
por polímero (parte 2) e polímeros dispersos em água (parte 8).
6%
Parte 2

8%
29%
57%

Parte 4
Parte 6
Parte 8

Figura 3.6 – Percen tagem dos tipos de SIC ALPs avaliados pelo DIBt .
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Neste estudo, não se fez uma pesquisa dos sistemas comercializados pelas empresas de
retalho deste país.
A Alemanha e o seu organismo de avaliação DIBt são os que emitem mais avaliações, o que
se deve ao facto de ser um país que valoriza a inovação e não só. A par com os EUA é, atualmente,
um país líder em inovação. A sua estratégia nos high tech, lançada em 2006, permitiu a este país
colocar-se no grupo dos países mais bem-sucedidos em I&D (investigação e desenvolvimento)
(AICEP, 2017).
A empresa Triflex é um fabricante que fornece sistemas de impermeabilização líquida há mais
de 40 anos. Contém apenas sistemas certificados com a ETA e disponibilizam quatro sistemas de
impermeabilização (quadro 3.11).
Quadro 3.11 – Sistemas co mercializados por empresa de cobertur asW 10 .
Produto

Eta

Componente base

País de origem

Triflex Protect

ETA 03/0200

Poliéster flexível não saturado

Alemanha

Triflex Prothan

ETA 10/0254

Poliuretano

Alemanha

Triflex Prodetail

ETA 11/0250

Poliéster flexível não saturado

Alemanha

A consulta dos SICALPs no seu web-site é fácil e rápida, pois contém uma tabela que indica
onde cada um pode ser aplicado, os seus certificados e um esquema síntese do SICALP (figura 3.7).
A forma como se encontram demonstrados os sistemas, aumenta a confiança e clarifica a informação
no momento em que se tiver de fazer a escolha.

Figura 3.7 – Exemplo do esquema síntese d o Triflex ProDetai l (Triflex, 2018) .

A tabela do catálogo deste fabricante (Triflex, 2018) constitui uma das propostas desta
dissertação, para as empresas de retalho e para os fabricantes de SICALPs, tal como será abordado
no próximo capítulo. De facto, esta tabela permite que, no momento de tomada de decisão, o indivíduo
se informe melhor sobre cada uma das alternativas disponíveis (vide figura 3.8).

Figura 3.8 – Tabela com informações do s SIC ALPs do fab rican te Triflex (Triflex, 2018).

36

3.5.3 França
O governo francês designou o Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) e o Centre
d'Études et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA)
como as instituições que executam as avaliações técnicas europeias. Existem catorze avaliações,
sendo que treze têm o poliuretano como composição base e apenas um é constituído por poliéster
flexível não saturado.
Na tentativa de entender o mercado francês, analisaram-se duas empresas: a Bati-coop e a
Soprema.
A Bati-coop é uma empresa de retalho, em França, que comercializa produtos e sistemas de
impermeabilização líquida para coberturas. No quadro 3.12, aparecem quatro soluções, no entanto, o
kit de impermeabilização líquido Hyperdesmo é comercializado dispondo a ETA 04/0081, que já se
encontra fora de validade desde 2 de dezembro de 2014.
Quadro 3.12 – Produto s co mercializados por Bati-coo p W 11.
Produto

Eta

Componente base

País de origem

Hyperdesmo

04/0082

Poliuretano

Grécia

MARISEAL 250

05/0197

Poliuretano

Grécia

Oxi Bitume entanche

x

Emulsões e soluções betuminosas

França

Atm pro

x

Sal de amónio quaternário

França

A Soprema W12 é um dos mais importantes fabricantes de produtos de impermeabilização
líquidos, assim como de membranas betuminosas. Existe há mais de cem anos e, neste momento, é
detentora de outros fabricantes como a Texsa (quadro 3.13).
Quadro 3.13 – Produto s co mercializados por Soprema.
Produto

Eta

Componente base

País de origem

Campolina

X

Borracha líquida

França

Textop

X

Poliuretano

França

Texpur

14/0484

Poliuretano

França

Alsan 770

12/0510

Polimetilmetacrilato reativo flexível (PMMA)

França

Alsan 400

05/0007

Poliuretano

França

Alsan 410

05/0113

Poliuretano

França

Alsan 500

05/0151

Poliuretano

França

Alsan Apparent

07/0111

Poliuretano

França

O sistema Alsan 770 é um sistema de impermeabilização com base no PMMA, em que o nome
mais comercial é o acrílico. Este é um tipo de resina que tem vindo a evoluir e a ganhar importância
ao longo dos últimos anos, mas que não é coberto especificamente por nenhuma das partes do ETAG005.
Em resumo, em França, o sistema de impermeabilização mais comercializado entre os doze
analisados têm por base o poliuretano como camada impermeabilizante. De referir que, das catorze
ETAs emitidas pelo CSTB, seis correspondem ao fabricante Soprema.
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3.5.4 Espanha
O governo espanhol designou o Institut de Tecnologia de la Construcción de Catalunya (ITEC)
e Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) como as entidades responsáveis
pela emissão das ETAs. Neste momento, existem cinquenta e uma avaliações dentro de validade. No
quadro 3.14, encontram-se referenciadas as ETAs, sendo que 77% correspondem a SILs que têm por
base o poliuretano.
Quadro 3.14 – E T As e a co mposição base dos SIC AL Ps emitidos em Espanha .
Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

01

07/0075

8

03

10/0253

6

05

07/0242

8

07

13/0896

8

02

08/0305

6

04

11/0488

6

06

08/0270

8

ETAssessments
Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

Código

ETA

Parte

A1

08/0241

2

M1

10/0121

6

AA1

14/0430

6

AM1

16/0153

6

B1

04/0082

6

N1

10/0296

6

AB1

15/0111

6

AN1

16/0641

6

C1

04/0097

1

O1

10/0343

8

AC1

15/0190

6

AO1

16/0642

2

D1

05/0085

2

P1

10/0344

8

AD1

15/0191

6

AP1

16/0659

6

E1

05/0127

6

Q1

11/0016

6

AE1

15/0510

6

AQ1

16/0670

6

F1

06/0016

6

R1

11/0332

6

AF1

15/0596

6

AR1

16/0671

6

G1

06/0263

6

S1

11/0357

6

AG1

15/0597

6

AS1

16/0906

4

H1

07/0062

6

T1

14/0143

6

AH1

15/0706

6

AT1

17/0080

1

I1

07/0131

5

U1

14/0164

6

AI1

15/0721

6

AU1

17/0401

6

J1

10/0095

6

V1

14/0165

6

AJ1

16/0148

6

AV1

17/0401

6

L1

10/0096

8

W1

14/0396

6

AL1

16/0151

6

De forma a compreender o mercado espanhol, analisaram-se três empresas que
comercializam produtos ou sistemas impermeabilizantes de forma líquida para coberturas, sendo uma
de retalho e a outra o próprio fabricante
O primeiro comercial analisado é o fabricante Seire W13, que é uma empresa especializada
em produtos químicos para o setor da construção, produzindo SILs. Empresa criada nos meados da
década de sessenta. Os SILs que fabricam encontram-se no quadro 3.15.
Quadro 3.15 – Produto s co mercializados por Seire W13 .
Produto

Eta

Componente base

País de origem

Seire WP100

15/0597

Poliuretano

Espanha

Seire WP400

14/0936

Poliuretano (poliureia pura)

Espanha

Seire WP500

x

Poliuretano

Espanha

Seire WP200

x

Poliuretano

Espanha

Seire WP150

x

Poliéster flexível não saturado

Espanha

Seire Crill

x

Acrílico

Espanha

Sintetizando o quadro acima, apenas os dois primeiros produtos de impermeabilização de um
sistema se encontram avaliados por uma ETA. O produto Seire WP400 é avaliado com base no ETAG005, parte 6, mas este tem como componente base a poliureia pura. Mais à frente serão diferenciadas
as duas composições (poliuretano e poliureia).
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No web-site da marca W13, apenas é referido em que situação os sistemas devem ser
aplicados e é apresentado um esquema síntese (figura 3.9).

Figura 3.9 – Exemplo do esquema síntese do s istema Visitable Poliuretánico W14 .

O sistema apresentado na figura 3.9 é indicado para coberturas onde não exista tráfego pedonal.
Uma das suas desvantagens é a mudança de cor devido à radiação UV. Por isto, na ficha técnica, é
mencionada a necessidade de utilizar uma camada de proteção adequada, contudo esta não é
especificada. Ao nível da composição apresenta três camadas:
1. Primário uma resina epóxi bicomponente em base aquosa;
2. Seire WP100 composto por poliuretano elástico monocomponente, cuja função é
impermeabilizar;
3. Seire WP200 poliuretano alifático é usado como membranas de impermeabilização de
proteção.
O fabricante indica que, para pontos singulares, deve ser usada rede de fibra de vidro.
Outro fabricante é o Tecnopol, que disponibiliza SILs aplicados a quente, como a poliureia, e
a frio, particularmente o poliuretano e o acrílico, sendo que todos contêm a marcação CE. Encontrase muita informação nas suas fichas técnicas e nos catálogos, desde o tempo de cura para uma certa
temperatura à forma como estes devem ser manuseados e transportados, contrariamente aos
restantes fabricantes. No seu web-site é indicado qual o melhor SICALP consoante o tipo de obra,
nova ou de reabilitação, e o tipo de utilização da cobertura.
A outra empresa analisada através do seu web-site foi o AKI.es, uma empresa de retalho
mundial. No quadro 3.16, estão indicados os produtos de impermeabilização que comercializa.
Quadro 3.16 – Produto s co mercializados por Aki.es W 15.
Produto

Eta

Componente base

País de origem

Caucho Acílico con Fibras

x

Poliéster flexível não saturado

Espanha

Silicona ms líquida impermeabilizante

17/0080

Polímeros dispersivos em água

Espanha

SL 3000

08/0299

Polímeros dispersivos em água

Espanha

A informação a reter da análise deste comercial de retalho é que não comercializa um único
produto com componente de base de poliuretano. No seu web-site W15, a informação não se
encontra muito organizada e contém poucos produtos de impermeabilização líquida.
Em suma, dos nove produtos apenas quatro deles dispõem de ETA. O fabricante Seire vende,
maioritariamente, sistemas com base no poliuretano. A empresa de retalho Aki.es vende poucos
produtos de impermeabilização líquida para coberturas, apenas três, tendo dois deles uma avaliação
técnica europeia e são, na maioria, da “família de produtos” de polímeros dispersivos em água.
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3.6 Análise do tipo de ETAs emitidas
Os organismos de avaliação dos países abordados têm várias ETAs de SICALPs emitidas,
que variam consoante a necessidade dos fabricantes e as exigências do mercado.
Existem sete tipos de componente base que podem ser avaliados, sendo que estes podem ser
identificados nas sete partes do ETAG-005. O termo “componente base” do sistema de
impermeabilização corresponde à camada do produto impermeabilizante líquido que é responsável
pela estanquidade da cobertura, por exemplo, tem-se a parte 6 do guia que é relativa ao
impermeabilizante líquido de poliuretano. Das ETA analisadas, no subcapítulo anterior, não se regista
nenhuma emissão relativamente a SICALPs de resinas resilientes não-saturadas de poliéster
reforçadas com fibra de vidro (parte 3) nem de emulsões e soluções betuminosas (parte 7).
A título de resumo, na figura 3.10, são apresentadas as percentagens dos SICALPs com ETA
emitida pelos países estudados. O poliuretano é, de longe, o que mais de destaca, com 70% das 111
ETAs referidas.
6%

Parte 2

8%
15%
1%

Parte 4
Parte 5

70%

Parte 6
Parte 8

Figura 3.10 – Perc entag em de ET As emitidas para cada tipo de SICALP .

Após a análise das particularidades de algumas avaliações e da experiência obtida na
pesquisa do mercado nacional e europeu, pretende-se agora compreender as composições base dos
sistemas mais comercializados, as suas características e em que situações devem ser opção.
Importa relembrar que a impermeabilização é um sistema, ou seja, um conjunto de camadas
que desempenham determinadas “funções” na impermeabilização das coberturas. Consoante cada
componente do sistema, existem diferenças das características no sistema como um todo. Por
exemplo, na figura 3.9, o fabricante indicava a possibilidade de existir, ou não, uma camada com o
produto de impermeabilização Seire WP200 e refere que, no caso de não ser aplicada, tal levaria a
que o sistema fosse menos durável, principalmente devido à exposição a radiação UV (Seire, 2014).
Em suma, não se deve olhar para uma camada de impermeabilização (poliuretano, borracha
líquida, etc) como a solução de impermeabilização, mas sim como um dos elementos principais do
sistema.
3.6.1 Poliuretano
Estes são os sistemas mais comuns ao nível das ETAs, com 70% a pertencerem a esta família
de SICALPs. Constata-se que, por vezes, estes são comercializados sem avaliação.
Os tipos de sistemas de impermeabilização líquida, baseados no poliuretano, podem ter
diferentes composições químicas:
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•

Monocomponentes à base de solvente

•

Bi-componentes

•

Monocomponentes à base de água
Os monocomponentes à base de solvente são sensíveis à velocidade da perda de solvente.

No entanto, é necessário que este evapore na totalidade para que se dê a cura da membrana. A perda
de solvente tem de ser feita de forma controlada para que a membrana não fique porosa, levando a
que a espessura seja maior e a densidade inferior à esperada. Para controlar a perda de solvente,
tem-se de regular a temperatura, tanto das condições climatéricas aquando da aplicação, como a do
próprio suporte. Se a temperatura for elevada, o poliuretano irá reagir rapidamente, originando um
acabamento áspero. Pelo contrário, a baixas temperaturas, pode acontecer que a reação seja muita
lenta ou mesmo não se suceder, mantendo-se no estado líquido. No caso do suporte, onde é aplicado
o sistema, possuir humidade na sua constituição, como ocorre nos suportes de betões novos que ainda
estão no processo de cura, deve-se aplicar um primário (Bastos, 2014).
Conseguem-se obter algumas vantagens dos SICALPs com poliuretano monocomponentes à
base de água, relativamente ao anterior, tais como: maior durabilidade, facilidade de aplicação,
secagem mais rápida e maior resistência à radiação UV.
Os sistemas bi-componentes podem ser em conjunto de duas camadas de poliuretano,
poliuretano com poliureia e poliuretano com poliureia pura.
A poliureia pura é uma membrana elástica impermeável, que se aplica por projeção, através
de uma mistura de amina com isocianato. Devido à sua reação química e secagem rápidas (quinze
segundos), o sistema adquire uma ótima resistência química e mecânica.
Num sistema composto por poliureia e poliuretano, no final têm-se ligações químicas
decorrentes da reação do isocianato com a amina e ligações uretânicas provenientes da reação do
isocianato com o poliol. Este tipo de SICALP tem muito bom desempenho W16.
Comparando SICALPs com base na poliureia pura (ETA 11/0016; ETA 16/0148) e os que têm
por base o poliuretano, tem-se que:
•

A permeabilidade da poliureia é inferior;

•

A poliureia tem melhor adesão e maior resistência mecânica;

•

O poliuretano não suporta temperaturas tão elevadas.
Segundo AlChimica (2018), a elevada elasticidade mesmo a temperaturas baixas, a cura

rápida, a resistência a grandes amplitudes térmicas, a boa resistência química e a boa resistência ao
vapor de água são algumas das vantagens relativamente aos SICALPs que têm por base o poliuretano.
Normalmente, as membranas de poliuretano monocomponente são aplicadas a frio, ao
contrário das restantes. De notar que, quando se aplica a quente, tem-se a vantagem de a cura ser
mais rápida.
Estes sistemas são aplicados de forma líquida in-situ por projeção, a uma temperatura a rondar
os 70ºC, podendo também ser aplicados com o auxílio do rolo e da espátula a frio. Por vezes,
localmente, ou na generalidade da cobertura, são utilizadas redes ou fibras de reforço, o que permite
um aumento da durabilidade do sistema e da sua resistência às cargas.
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Figura 3.11 – Aplica ção do SIL Texpur, poliuretano monocomponente W 17.

Como evidenciado nos quadros do subcapítulo 3.4, relativamente aos SICALPs com base no
poliuretano, sabe-se que (Sika, 2014; Enke, 2013; ALSAN, 2018):
•

O suporte, preferencialmente, é o betão, mas isto varia com o primário;

•

Bom comportamento térmico;

•

Resistente ao tráfego pedonal;

•

Não necessita de juntas;

•

Resistente ao fogo;

•

Resistente à radiação UV;

•

Maioritariamente precisa de um primário.
As características e o desempenho da impermeabilização podem ser diferentes, consoante a

existência de determinadas camadas e dos componentes que constituem o SICALP. Por exemplo, se
houver uma camada de proteção pesada poderá existir tráfego de veículos.
A ação da radiação UV manifesta-se, principalmente, a nível visual numa face inicial, o que
leva, na maioria das vezes, a que seja utilizada uma camada de proteção resistente ao UV.
Considerou-se aleatoriamente vinte ETAs de SILs, relativos à parte 6, e verificou-se que
existem algumas semelhanças no desempenho, independentemente do tipo de sistema
(monocomponente, bi-componente). No quadro 3.17, é indicada a média nos diversos parâmetros das
ETAs consideradas.
Quadro 3.17 – Síntese das ET As d a parte 6 (valor médio ).
Tempo de vida útil
W3

Zonas climáticas
S

Cargas impostas

Inclinação de coberturas

P3-P4

S1-S4

Ts min

Ts max

Reação ao fogo
(Euroclasse)

AVRD

TL3-TL4

TH3TH4

F

3

De evidenciar que, existem SICALPs avaliados com base na parte 6 do ETAG-005, que têm a
poliureia pura como camada de impermeabilização.
Comparando os sistemas “H” (ETA 10/0296) e “I” (ETA 06/0263), do quadro 3.3, são ambos
de poliuretano e pertencem ao mesmo fabricante, só que o primeiro é bi-componente e o segundo é
mono-componente. Para além disso, nas ETAS, está que o primeiro é mais resistente à difusão do
vapor de água e a cargas de utilização superior. Ao nível de aplicação, o sistema “H” é aplicado a 70ºC
com 150 bar de pressão e o “I” é aplicado a frio.
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3.6.2 Betume modificado com polímeros aplicados a quente
Os SICALPs que têm como produto de impermeabilização o betume modificado com polímeros
aplicados a quente, são, normalmente, constituídos por duas camadas aplicadas a quente, sendo que
entre elas existe um reforço de fibras de poliéster. Após a sua aplicação, a superfície torna-se viscosa
(figura 3.12). É uma boa prática aplicar uma camada de proteção, que irá variar com o tipo de utilização
a que a cobertura estará sujeita.

Figura 3.12 – Aplica ção do POLIBRE AL, betume modificado aplicado a quen te (I M CIS A, 2013).

i. Sistema de betume modificado com PVC e cargas minerais
A análise da única ETA emitida, 07/0131, do ETAG-005 – parte 5, corresponde a um sistema
de betume modificado com PVC e cargas minerais. Este sistema tem algumas limitações.
Baixa resistência à perfuração estática e sensibilidade a temperaturas altas e baixas são
alguns dos pontos negativos, em comparação com os outros SICALPs observados.
Este SICALP, em específico, não pode ser exposto ao ambiente, devido ao facto de conter
substâncias perigosas. Também é muito sensível ao envelhecimento, pois com o tempo há tendência
a perda dos aditivos, o que leva a que o próprio suporte tenha de ser um elemento rígido. A conselho
do fabricante, deve-se ter uma camada de revestimento que tenha proteção contra a radiação UV
(IMCISA, 2013).
Este sistema tem algumas vantagens, como:
•

Elasticidade;

•

Sem juntas;

•

Boa resistência química relativamente a águas alcalinas e ácidas, combustíveis, ácidos
sulfúricos... sem ocorrer deterioração da impermeabilização;
ii. Sistemas de betume modificados
Relativamente aos SICALPs com base em betumes modificados e que não dispõem de uma

avaliação técnica europeia (quadro 3.3), tem-se:
1. Betume modificado com poliuretano monocomponente (“O”), (ALSAN, 2017);
2. Betume modicado com borracha (“S”), (IMCISA, 2013).
Qualquer um dos produtos é aplicado a frio e ambos pertencem ao mesmo fabricante.
Relativamente ao SICALP “O”, existem características muito boas como:
•

Alongamento superior a 500%, absorvendo qualquer movimento do suporte, portanto com
aderência garantida;

•

Compatibilidade total com as membranas betuminosas, sendo favorável para reparações;
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•

Excelente envelhecimento, resistência aos raios UV e flexibilidade mesmo a baixas
temperaturas;

•

As membranas betuminosas são usadas na execução de platibandas, remates e pontos de
encontro, tanto em obras novas como de reabilitação.
O “S” é uma emulsão betuminosa modificada com borracha que, ao secar, forma uma película

contínua e elástica. Algumas das suas vantagens na aplicação são:
•

Aderência até sobre superfícies ligeiramente húmidas.

•

Grande resistência a temperaturas elevadas.

•

Formação de uma película elástica que mantém a sua flexibilidade até -10ºC.

•

Revestimento duradouro e com grande poder de cobertura.
Este tipo de SIL, ao contrário do “O”, habitualmente, não é utilizado nas coberturas. O local de

aplicação recomendado são as paredes divisórias, fundações, condutas e depósitos de água.
Em suma, as características variam muito consoante o modificador do betume, seja de PVC,
cargas minerais, poliuretano ou borracha. Por isso, aquando da escolha de um SIL, que tem como
composição base o betume modificado com polímeros, independentemente de ser aplicado a quente
ou a frio, deve-se ter em consideração, em primeiro lugar, o modificador.
Este género de SICALP deve ser utilizado em situação de cobertura invertida ou em coberturas
verdes devido à ação da radiação UV no próprio betume, independentemente do modificador utilizado.
iii. Sistemas betuminosos modificados prefabricados
Um dos sistemas de impermeabilização que mais se compara ao anterior é a solução
prefabricada, isto é, as membranas betuminosas modificadas (APP ou SBS). O fabricante IMCISA
fornece um quadro que compara o seu sistema com a impermeabilização mais tradicional. No quadro
3.18, é percetível que existem muitas situações onde se obtêm vantagens nos SILs à base de betume,
relativamente à aplicação de membranas de betume pré-fabricadas. De enfatizar que, algumas das
características variam, dependendo do fabricante.
Quadro 3.18 – Compar ação entre sis temas aplicados “ in-situ” e prefabricados à base de betume
modificado , retirado do W18 .
Características

44

Membranas betuminosas

SILs à base de betume modificado
aplicado a quente.

Coberturas planas

Não apto

Apto

Existência de pendente

Necessário

Não necessário

Remates nos encontros

Necessário

Não necessário

Abertura de roços

Necessário

Não necessário

Aplicação de ladrilhos

Necessário um suporte

Aplicação direta

Execução

Por soldaduras

Contínuo

Bandas de aderência

Necessário

Não necessário
Não necessário

Banda de reforço

Necessário

Reforço nas esquinas

Necessário

Não necessário

Juntas de dilatação

Mediante de reforço

Elasticidade do sistema

Resistência à humidade e fungos

Baixa

Elevada

Resistência a dissolventes e produtos químicos

Não resiste

Elevada

Grau de confiança à prova de água

Baixa

Elevada

As membranas de betumes-polímeros APP e SBS são uma mistura betuminosa modificada à
qual se acrescentou um polímero, podendo conter uma ou duas armaduras.
As armaduras utilizadas nas membranas são, geralmente, feltros de poliéster (FP) ou de fibras
de vidro (FV) (Gonçalves et al., 2005).
As membranas de betume-polímero são normalmente aplicadas a quente, mas este tipo de
sistema pode ser para além de aderente, semiaderente e, até mesmo, independente do suporte.
Usualmente, quando se trata de uma membrana APP, tem-se uma única camada, e nas
membranas SBS, duas camadas.
Na situação de ser uma cobertura transitável, costuma-se aplicar as duas membranas (APP e
SBS) em simultâneo. Pelo menos, uma delas deve ser armada com FP.
As armaduras oferecem características diferentes às membranas, sendo que as de FP são as
que proporcionam um melhor desempenho a ações mecânicas. As características que se podem
considerar vantajosas deste tipo de armaduras são:
•

Elevada resistência à tração;

•

Máxima resistência ao punçoamento;

•

Grande resistência ao esmagamento;

•

Estabilidade dimensional.
A principal vantagem da FV é a sua grande adaptabilidade, ideal para zonas singulares e de

remate.
Sendo um tipo de solução de impermeabilização prefabricado muito utilizado, considera-se
importante analisar alguns parâmetros de membranas comercializadas no mercado nacional (quadro
3.19), assim como foi feito nos SILs com base no betume modificado.
Quadro 3.19 – An álise de membranas de betume SBS e APP da marca Soprema .
Flexibilidade em
temperaturas
baixas

Resistência a altas
temperaturas

x

x

x

x

x

x

Código

APP

A
B

SBS

FP

FV

Resistência a
agentes
atmosféricos

Conformidade
EN 13707

x

EN 13707

C

x

x

x

EN 13707

D

x

x

x

EN 13707 e ETA-006

E

x

x

x

x

x

EN 13707

F

x

x

x

x

x

EN 13707

G

x

x

x

x

EN 13707

H

x
x

x

x

EN 13707

No quadro 3.19, verificam-se algumas diferenças entre as principais características das
membranas de betume-polímero APP e SBS e o tipo de armaduras incorporadas. A principal diferença
é que as membranas de betume-polímero APP resistem a temperaturas mais elevadas.
As membranas de impermeabilização analisadas satisfazem as especificações técnicas
referidas na EN13707. Uma delas, devido ao facto de possuir fixação mecânica, também inclui uma
avaliação técnica europeia segundo (ETA-04/0109) o ETAG-006, guia de avaliação de sistemas de
fixação mecânica para membranas de aplicação de coberturas. A avaliação técnica deste sistema
contém seis desenhos de pormenor, para além de quantificar alguns parâmetros como: a resistência
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mecânica das membranas, a estabilidade dimensional, o tipo de ligação, entre outros. Como tal, esta
ETA é muito completa relativamente à maioria das que são emitidas com base no ETAG-005.
As membranas betuminosas que possuem fixação mecânica são ideais para serem aplicadas
em obras de reabilitação. As vantagens passam pela rapidez de execução e a possibilidade de
movimentos do suporte.
3.6.3 Emulsões e soluções de betume modificadas por polímero
A composição química destes SICALPs é o betume disperso em meio aquoso com um ou mais
polímeros.
Estes polímeros ou co-polímeros são utilizados como elementos introdutores de novas
características, como durabilidade, elasticidade, resistência mecânica, entre outras.
No ETAG-005, são enunciados alguns destes modificadores que podem ser incorporados nas
misturas betuminosas, referindo-se: acrílicos, polipropileno atáctico, policloropreno, acetato de metiletileno, etileno-acetato de vinilo, borracha natural, polibutileno, borracha de estireno-butadieno e
estireno-butadieno-estireno.
As emulsões e soluções betuminosas modificadas por polímeros são aplicadas a frio. A sua
espessura normal, durante a aplicação da única camada é de 6 mm, enquanto que após a perda de
água (solvente) na cura será até 2-3 mm. Este tipo de sistema de impermeabilização, correntemente,
necessita de uma camada de proteção, o que leva, por vezes, à dificuldade de saída da água durante
o processo de cura. Quando se está a executar, tem de se ir avaliando a cura da membrana.
Consideraram-se sete ETAs de SICALPs, com base na parte 2. No quadro 3.20, são retratados
os parâmetros mais comuns.
Quadro 3.20 – Sínte se das ET As d a parte 2 (valores médios).
Tempo de vida útil

Zonas climáticas

Cargas impostas

Inclinação de coberturas

Ts min

Ts max

Reação ao fogo
(Euroclasse)

AVRD

W2

MeS

P1-P2

S1-S4

TL3

TH3 e
TH4

F

3

Os SILs com base nas emulsões e soluções de betume modificado por polímeros têm um
tempo de vida útil médio de dez anos e as cargas de utilização permitidas na cobertura são apenas
para o acesso a trabalhos de manutenção.
A grande vantagem deste sistema é ser muito flexível, a sua aplicação e cura serem
relativamente rápidas e não existir a necessidade de um primário quando o suporte é de betão.
Normalmente, este tipo de SIL é recomendado para aplicação em fundações e paredes, devido
às suas características. Ao ser aplicado em coberturas, deve-se selecionar um SICALP que contenha
uma ETA.
3.6.4 Polímeros dispersos em água
Estes produtos formam uma família genérica que abrange uma ampla gama de emulsões,
onde a característica mais comum é a aglutinação dos polímeros à base de água. O processo de
coalescência dá-se à medida que a água evapora.
São usados desde há muito tempo, pois são fáceis de formular. Estes sistemas são
impermeáveis e muito elásticos.
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Este tipo de produtos de impermeabilização tem na sua durabilidade o principal pronto fraco,
pois existe a re-dispersão do polímero. Esta reação acontece quando o polímero contacta com a água,
originando a membrana impermeável. Portanto, o inconveniente deste tipo de SIL acontece quando
existe um novo contacto com a água, que provoca uma desorganização molecular. Por isso, o grande
objetivo é atrasar o processo químico, quando existe água sobre a membrana, com o objetivo de não
haver uma perda significativa do desempenho da membrana de impermeabilização.
A re-dispersão leva a que muitos destes produtos tenham uma durabilidade de,
aproximadamente, dez anos, o que se pode considerar um ponto negativo em comparação com outros
SILs e mesmo com outros tipos de sistemas prefabricados (membranas betuminosas, de PVC, de
EPDM, entre outras).
Os SICALPs com base em polímeros dispersos em água têm elevada elasticidade, mas, em
contrapartida, são muito “moles”, o que leva a que tenham uma resistência muito baixa a uma carga
estática (perfuração).
Em muitos destes sistemas, para que possam ter uma carga de uso aceitável, foi necessário
inserir uma armadura que retrai um pouco esta elasticidade excessiva, como é evidenciado na figura
3.13, com a camada ‘4’.

Figura 3.13 – Síntese do SIC ALP (ET A 08/0299 ).

São referidos, no quadro 3.21, alguns dos parâmetros de desempenho mais comuns, obtidos
de algumas ETAs relativas a este tipo de SIL.
Quadro 3.21 – Sínte se das ET As d a par te 8 (valores médios).
Tempo de vida útil

Zonas climáticas

Cargas impostas

Inclinação de coberturas

Ts min

Ts max

Reação ao fogo
(Euroclasse)

AVRD

W2-W3

MeS

P1-P4

S1-S4

TL3 e TL4

TH3 e
TH4

E-F

3

De notar que, apesar de ter sido referido previamente que este tipo de produto de
impermeabilização tem uma durabilidade, à partida, reduzida, quando integrado num sistema, a
mesma pode atingir 25 anos de vida-útil. Os fabricantes, na maioria dos SICALPs, utilizam uma
camada de proteção, ou duas camadas de impermeabilização, como é evidenciado na figura 3.13.
Na análise de mercados nacionais e de alguns internacionais, foi evidente que este tipo de
impermeabilização para coberturas não é muito comercializado. Dos poucos que o são, têm a sua
avaliação baseada no ETAG-005.
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3.6.5 Poliéster flexível não saturado
Este tipo de sistema consiste numa resina de poliéster insaturado e reforçada com feltro de
poliéster ou fibra de vidro. Pode ser pulverizado ou aplicado manualmente a frio.
As resinas de poliéster insaturado incorporadas no sistema são formuladas, de modo a
fornecerem um alto grau de flexibilidade, que acompanha as movimentações da estrutura, sendo
totalmente monolítico.
Este tipo de sistema é resistente a radiação UV, agentes químicos, tráfego pedonal e dilatação
e permeável ao vapor (quadro 3.5). É compatível com vários tipos de suporte, como demonstrado no
quadro 3.6.
Estes SICALPs podem ser utilizados tanto em obras novas como de reabilitação, quadro 3.4,
podendo também ser aplicados em zonas de reparação.

Figura 3.14 – Poliéster flexível não satur ado W19 .

No quadro 3.22, encontram-se os desempenhos mais comuns obtidos nalgumas ETAs,
relativamente a sistemas com base em poliéster flexível não saturado.
Quadro 3.22 – Sínte se das ET As d a p arte 4 (valores médios).
Tempo de vida
útil

Zonas
climáticas

Cargas
impostas

Inclinação de
coberturas

Ts min

Ts max

Reação ao fogo
(Euroclasse)

AVRD

W3

S

P1-P4

S1-S4

TL4

TH4

E-F

3

De realçar do quadro 3.22 que os SICALPs que têm por base o poliéster flexível não saturado
têm muito boas avaliações em todos os parâmetros em que foram sujeitos a verificação.
3.6.6 Sistemas adicionais sem ETAG
Existem alguns sistemas/produtos de impermeabilização para coberturas aplicados de forma
líquida que têm vindo a adquirir mais importância, mas que não são cobertos pelo ETAG-005.
Não se encontrou informação respeitante a uma possível incorporação de novos componentes
base no novo guia EAD para SICALPs.
3.6.6.1 Borracha líquida
É um sistema de impermeabilização líquido à base de borracha butílica e de resinas sintéticas
em solução. Não contém betume.
Não existe nenhuma “parte” específica do ETAG-005 que descreva como avaliar um sistema
com base na borracha butílica e, por conseguinte, não existe nenhuma ETA relativamente a este tipo
de SICALP.
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A análise do mercado nacional e internacional das impermeabilizações líquidas incidiu sobre,
por exemplo, Sika (2011), ALSAN(1) (2017) e Rubson (2011), entre outros. Verificou-se que a borracha
líquida tem alguma cota de mercado e isto deve-se a algumas vantagens deste tipo de SIL como:
• Previne a formação de fissuras e infiltrações em telhados planos e inclinados não transitáveis;
• Permite a reparação de infiltrações;
• Não necessita de primário;
• Não é necessário remover restos de outras impermeabilizações, com algumas exceções abaixo;
• Flexível e resistente a movimentos;
• Impermeável mesmo em situações de água estagnada.
A sua aplicação é a frio e, comumente, tem-se duas camadas que são aplicadas através de
pulverização, rolo ou pincel, figura 3.15. Para ter um melhor desempenho, deve-se impregnar a malha
na 1ª demão ainda fresca.

Figura 3.15 – Aplicação de borracha líquida W20 .

Uma das desvantagens deste tipo de sistema é sensibilidade à radiação UV e, por isso, deve
existir uma camada de proteção. Este SIL é incompatível com suportes em poliestireno, perlite,
produtos betuminosos ou óleos. A sua durabilidade, segundo a consulta de algumas fichas, é
considerável.
Usualmente, em obras de maiores dimensões, são aplicadas membranas prefabricadas de
EPDM ou de borracha butílica, em vez de borracha líquida. Qualquer uma destas soluções é
reconhecida pela sua elevada elasticidade, de tal modo que, muitas vezes, são utilizadas na
impermeabilização de juntas de dilatação.
As membranas prefabricadas de EPDM têm características superiores às de borracha butílica,
devido à sua composição química. As duas soluções de impermeabilização podem ser totalmente
aderentes, semiaderentes ou fixadas mecanicamente ao suporte. Para haver tráfego pedonal, tem de
haver um revestimento de proteção.
Qualquer tipo de sistema de impermeabilização, com base na borracha líquida, deve ser
utilizado apenas em coberturas de acessibilidade limitada e para trabalhos de reparação ou de
manutenção. Para se impermeabilizar uma cobertura transitável, é necessária uma proteção pesada.
Algumas das características dos sistemas de impermeabilização líquida encontram-se indicadas na
figura 3.16, retirada de um catálogo da Rubson, mas é de ter em atenção que podem variar consoante
o fabricante e a composição química do produto.
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Figura 3.16 – Ca rac terís tic as da borracha líquida, retirado do catálogo da Rub so n (2011).

3.6.6.2 Polimetil-metacrilato (PMMA)
Estes produtos são formulados quimicamente para alcançar o desempenho físico pretendido,
através dos polímeros dissolvidos em monômeros de metacrilato e acrilato reativos.
A cura deste SIL ocorre com a polimerização in-situ, sendo esta extremamente rápida, e que
é ativada pela adição de um catalisador de peróxido. A cura ocorre mesmo com temperaturas muito
baixas ( 0ºC). Quando ocorrem as reações químicas, o sistema adere totalmente ao suporte.
Por vezes, são utilizados na situação de reparação e revestimento de coberturas com falta de
estanquidade à água, calhas e estruturas semelhantes. Os PMMA são particularmente úteis numa
situação de reparo de emergência, em condições climáticas adversas e, mesmo que exista água sobre
o suporte, dá-se a formação da membrana. A sua aplicação é feita, essencialmente, com rolo ou pincel.
A superfície de aplicação deve estar limpa e sem poeira.

3.6.6.3 Acrílicos
Da análise dos sistemas que têm por base a dispersão aquosa de copolímeros estirenoacrílicos, concluiu-se que a sua utilização é, essencialmente, para a impermeabilização e renovação
de pequenos terraços, varandas, pequenas coberturas planas e coberturas inclinadas não pedonais.
As características que se destacam são a boa aderência a diferentes materiais e a elevada durabilidade
e resistência à exposição ambiental.
No quadro 3.3, temos dois produtos com esta composição, que pertencem a fabricantes
diferentes. Ao nível dos suportes considerados compatíveis, só o betão pode ser utilizado pelos dois,
o que se deve às características do sistema e ao primário.
Os sistemas de estireno-acrílico mostram, frequentemente, intemperismo e instabilidade de
cor devido à ação da radiação UV. Os acrílicos de vinil mostram pior resistência à água devido às
propriedades hidrofílicas da química do vinil. Os sistemas constituídos por polímeros 100% acrílicos
são totalmente transparentes aos raios UV e para que sejam duráveis devem conter pigmentos.
Na maioria dos casos, não são aptos para ser diretamente transitáveis, a não ser em situações
ocasionais de manutenção ou serviços.
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Este tipo de sistema necessita de primário, de forma a garantir uma boa adesão em qualquer
tipo de suportes e também precisa de elementos de reforço (normalmente fibra de vidro) que podem
ser incorporados, se necessário.
Embora não especificamente abrangidos pelo ETAG, alguns fabricantes testaram os seus
produtos de cobertura com base na parte 4 (ETA 06/0269; ETA 12/0274 e ETA 12/0416).

3.7 Análise crítica e propostas de melhoria
Neste capítulo, o principal objetivo foi avaliar o mercado nacional e internacional que
comercializa sistemas de impermeabilização para coberturas aplicados de forma líquida.
Em primeira instância, analisou-se a importância e as vantagens dos SICALP serem avaliados
por um organismo credenciado e a interação entre o fabricante e o organismo de avaliação no processo
de certificação. O processo de avaliação e certificação envolve muitos requisitos e verificações durante
o processo de produção.
De realçar que, da leitura e tratamento de um conjunto de ETA, registou-se que existem
variações das mesmas ao nível da quantidade de informação, destacando-se as avaliadas pelo BBA
e pelo ITEC. Contudo, assinalou-se que nem todos os organismos de avaliação as disponibilizam
gratuitamente, podendo-se distinguir, negativamente, o DIBt.
Uma outra dificuldade foi quantificar o número exato de avaliações obtidas com o ETAG-005,
devido ao novo regulamento de produtos de construção que originou o aparecimento de novos guias,
os EAD. O web-site da entidade responsável pelos organismos de avaliação, a EOTA W6, tem as
ETA, emitidas com o novo regulamento (ETAssessment), misturando os vários tipos de sistemas que
foram avaliados com os ETAG, guias antigos, e com os EAD, novos guias.
Considera-se importante que no web-site da EOTA deveria encontrar-se a ETA em si, ou, pelo
menos, os parâmetros obtidos na avaliação. Efetivamente, apenas são fornecidas algumas
informações como: nome comercial, fabricante, tipo de sistema, entre outras.
O rótulo da marcação CE (figura 3.1) deve ser incluído obrigatoriamente em todos os
catálogos, fichas técnicas, e até mesmo nos web-sites das empresas de retalho, pois facilita a
interpretação do sistema, para quem tem de escolher.
Da análise das ETAs dos ETICS emitidas pelo LNEC, conclui-se que estas incluem mais
informações e conteúdos comparativamente às dos SICALPs porque, por exemplo, são apresentados
mais desenhos de pormenor, fornecidos os valores de resistência obtidos em laboratório, entre outros
parâmetros.
Na elaboração do novo guia para os SICALPs (EAD), deveria ser feito um esforço para
aumentar o número de características e de parâmetros a serem avaliados. Para tal, as entidades
responsáveis pela elaboração do novo guia para os SICALPs devem apoiar-se nos outros guias mais
utilizados, como o ETAG-004 e o ETAG-001, e fazerem um levantamento da opinião dos fabricantes
e dos utilizadores (projetistas, aplicadores, empresas de retalho...).
No estudo do mercado nacional, verificou-se que existem vários tipos de produtos de
impermeabilização líquida. Encontraram-se, sem dificuldade, empresas de retalho e fabricantes, sendo
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que a informação disponibilizada varia ao nível da quantidade, da qualidade e da simplicidade de
interpretação. Uma crítica ao mercado atual é o fato deste não fornecer informações de uma forma
homogeneizada e padronizada, dificultando o processo de comparação entre SICALPs.
Comparando Portugal com os outros quatro países europeus analisados, encontram-se
algumas diferenças, desde logo pelo facto destes terem fabricantes de SICALPs e os seus organismos
de avaliação emitirem as respetivas ETAs. Mas, mesmo assim, as suas empresas de retalho
comercializam muitos produtos de impermeabilização sem terem marcação CE.
Alguns dos fabricantes, como a Polyroof, identificam os empreiteiros que estão autorizados a
usarem os sistemas por estes comercializados, fornecendo mesmo um curso, como é indicado na
figura 3.17. Faria todo o sentido que, tendo em conta que os fabricantes disponibilizam um sistema
certificado, também deveriam fornecer formação aos aplicadores, para também eles serem
certificados. Os SICALPs são avaliados em condições e para características específicas em
laboratório, nomeadamente, a espessura de cada camada, número de demãos, forma de aplicação,
entre outras. Ao assegurar que os empreiteiros têm um suporte técnico completo, ter-se-ia uma maior
garantia do trabalho executado.

Figura 3.17 – Cur so de aplicação de SIC ALP W 9.

Por exemplo, o sistema indicado na figura 3.8 dispõem de ETA 15/0597 e na sua ficha técnica
é indicado o modo de aplicação, como é demonstrado na figura 3.18. A informação fornecida não é
suficiente para garantir a qualidade da execução. Caso os fabricantes não possam avaliar todos os
aplicadores, devem fornecer informação mais detalhada sobre os seus SICALPs e colocar vídeos
demonstrativos da sua aplicação no respetivo web-site.
Método de aplicação:
Aplicar diretamente o primário sobre o substrato usando um rolo pequeno ou médio ou um pincel.
Aplicar 2 ou 3 camadas até se atingir a espessura desejada, com um mínimo de 1.2 mm.
Com o SEIRE WP100 AC como um aditivo, pode ser aplicado numa única camada de 1.5 mm, usando uma
espátula dentada, para aumentar a velocidade de execução.
O tempo de cura varia de acordo com o ambiente e a temperatura de superfície, se o SEIRE WP100 AC é
usado.
Note que temperaturas mais elevadas encurtam o tempo de uso e temperaturas mais baixas prolongam-no.
Figura 3.18 – M étodo de aplicação do SIC ALP, SEIRE WP100 W 13.

Uma grande dificuldade relativamente aos SICALPs com ETA, é que, à exceção de alguns
fabricantes como a Sika e a Rubson, muitos dos outros não disponibilizam a informação em português.
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Deve ser feito um esforço pelas empresas de retalho que comercializam em Portugal produtos
impermeabilizantes líquidos para coberturas, e não só, de traduzir as ETAs e as fichas técnicas. A
língua revela-se uma barreira à aplicação de sistemas de impermeabilização com certificação, pois a
maioria das empresas de aplicação são de pequena dimensão, pelo que há um desconhecimento de
línguas estrangeiras, por parte dos seus colaboradores. Estas estão acostumadas a dois ou três SILs,
o que tem impacto na ausência de interesse para aplicação de novas soluções. Naturalmente, se a
informação dos produtos não for de fácil leitura e interpretação, o processo de mudança torna-se mais
complexo.
Como ficou evidente, existem muitos tipos de impermeabilização líquida, muitos SICALPs com,
e sem ETAs, e muitos fabricantes. Talvez haja necessidade de serem criados mecanismos para que
os indivíduos, quando têm de escolher um orçamento relativamente à impermeabilização, sejam
corretamente informados acerca da sua cobertura, por exemplo, através da existência de um “guia de
orientação” onde apareçam os tópicos das exigências dos moradores e os tópicos de desempenho e
características dos SIL comercializados. Outras soluções passam por tentar que os aplicadores
utilizem SICALPs certificados, que as ETAs incluam mais parâmetros de avaliação e que estejam
redigidas em português. Realmente, bastaria que um utilizador comum, do edifício, fizesse
corresponder as necessidades da sua cobertura a um quadro parecido com o quadro 3.1, para ter
maior confiança no sistema fornecido pelo aplicador.
Não se sabe até que ponto os utilizadores comuns (moradores que não estão ligados ao setor
da construção) conhecem a vantagem de optar por um produto de construção que contenha a
marcação CE. Por isso, houve necessidade de analisar esta questão, no próximo capítulo, através da
elaboração de um inquérito a utilizadores comuns.
Em conclusão, são apresentadas algumas dificuldades e pareceres, de modo a introduzir
melhorias no mercado de comercialização dos SICALPs e enfatizar a importância das avaliações, tanto
dos SICALPs como também das pessoas encarregues pela sua comercialização, escolha e aplicação.
Algumas propostas anteriormente mencionadas serão abordadas no capítulo seguinte.

3.8 Síntese do estudo de mercado
Neste capítulo, teve-se como objetivo compreender melhor o mercado dos sistemas de
impermeabilização de coberturas aplicadas de forma líquida ou pastosa e os seus vários tipos.
Pode-se concluir que, a existência de uma ETA garante que o processo de fabrico é rigoroso
e que os sistemas estão conforme os requisitos estabelecidos previamente pelo OA, permitindo que
estes possuam o rótulo da marcação CE.
Os SICALPs são um dos tipos de sistemas de construção mais avaliados, relativamente aos
que não estão cobertos pelas hEN.
O ETAG-005 faz referência de como se deve elaborar uma ETA para um SICALP. Neste guia,
constam os parâmetros a serem verificados e os respetivos métodos. Comparando com o guia dos
ETICS, existem algumas verificações e pormenores que devem ser incluídos no novo guia, o EAD.
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Na análise de mercado, constatou-se que existem vários SICALPs e a tarefa de escolher ou
indicar o ideal é, de momento, complexa por haver bastante informação dispersa.
Do estudo realizado, salienta-se que só se tem certezas das informações fornecidas sobre um
determinado SICALP quando estes dispõem de uma ETA. De referir que, a sua existência torna a
comparação mais fácil e justa entre os vários sistemas que são avaliados com base no ETAG-005. Da
investigação dos web-sites e dos catálogos, não se evidencia um padrão comum de apresentação das
características, dificultando o processo de escolha entre as várias opções disponíveis.
Existem diversos tipos de sistemas de impermeabilização, como poliuretano, emulsões e
soluções betuminosas, borracha líquida, polímeros dispersos em água, entre outros. Na análise do
mercado nacional e internacional, os SICALPs que possuem maior número ETAs são os que têm o
poliuretano como camada impermeabilizante de base. De mencionar que, cada tipo de SICALP tem
diferentes características e formas de aplicação (a quente ou a frio). De salientar ainda que, existem
sistemas de impermeabilização líquida que são utilizados em conjunto com sistemas de
impermeabilização prefabricados, ambos com a mesma composição química.
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Capítulo 4 – Análise de mercado na ótica das pessoas envolvidas
4.1 Considerações gerais
O presente capítulo inclui o tratamento de dados de um inquérito, com o intuito de se perceber
o que pode ser feito para mudar e melhorar o mercado das impermeabilizações de coberturas, em
específico o das impermeabilizações líquidas. Os objetivos são averiguar de que modo as empresas
fabricantes podem investir, identificar os sistemas de impermeabilização mais adequados para obras
novas e de reabilitação, reconhecer a importância atribuída a uma ETA e determinar os fatores que
interessam aos utilizadores.
O setor da construção dispõe de vários produtos e sistemas de impermeabilização, como foi
evidenciado anteriormente. Com base em algumas dessas características e parâmetros avaliados,
selecionou-se um conjunto de tópicos, que deverão ser preenchidos tanto pelo indivíduo que requisita
o sistema como pela entidade responsável pelo fornecimento do mesmo, e assim, esta lista de
verificações permite comparar as necessidades do cliente com as características do sistema. Portanto,
o principal objetivo deste instrumento é apoiar e simplificar o processo de análise e escolha, de forma
a eleger o melhor sistema de impermeabilização para cada situação. No processo de criação desta
checklist, irão ser realçadas e sintetizadas as preocupações a ter em consideração por parte dos
especialistas, dos aplicadores e dos utilizadores (moradores ou ocupantes do edifício).

4.2 Metodologia do inquérito
O objetivo do inquérito é analisar o conhecimento e as preocupações relativas aos sistemas
de impermeabilização líquida, bem como a confiança em avaliações certificadas. Este levantamento
foi realizado a partir de informações obtidas junto dos utilizadores comuns e de entidades como
projetistas, empresas executantes, empresas de condomínio e empresas de construção.
Com base nas características principais dos sistemas evidenciadas no capítulo anterior,
propõe-se agora compreender quais são os parâmetros mais importantes para quem escolhe, projeta
ou aplica um SIL, assim como para os proprietários. Para tal, procedeu-se à realização de dois
inquéritos diferentes, com o objetivo de perceber o mercado nacional e a importância que se dá à
certificação de produtos. Para esse fim, começa-se por caracterizar os dois grupos que foram alvos
desses mesmos inquéritos.
4.2.1 População e amostragem
A população alvo foi dividida em dois grupos, através de uma questão colocada no início do
inquérito: “Trabalha ou desempenha algum papel no setor de impermeabilização de coberturas?”. Com
esta questão pretendeu-se dividir os inquiridos, de uma forma simplificada, em dois grupos – os
“especialistas” e os utilizadores ou responsáveis pelo edifício.
O primeiro grupo corresponde à entidade responsável por projetar, comercializar, aplicar e
fiscalizar na fase de execução, tendo conhecimentos sobre os SILs. Relativamente ao segundo grupo,
este é constituído por moradores, responsáveis pelo condomínio e indivíduos encarregues da
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manutenção. Por exemplo, pode-se ter um projetista sem qualquer conhecimento relativo aos SICALPs
e, nesse caso, o inquirido irá responder como se fosse um utilizador comum.
Os objetivos deste inquérito variam consoante o grupo. Por esse motivo, as questões são
diferentes em cada um deles.
Em relação ao primeiro grupo, pretende-se conhecer quais os tipos de impermeabilização mais
utilizados em obras novas e de reabilitação e as características que consideram importantes num
sistema de impermeabilização. Ao nível do enquadramento legal, pretende-se compreender se os
inquiridos sabem o que é o ETAG e determinar as informações que consideram que devem ser
adicionadas ou reforçadas nas ETAs dos SICALPs e, ainda, que importância concedem a SICALPs
com ETAs.
Do segundo grupo, que inclui os moradores e os responsáveis pela manutenção e pelo
condomínio, visa-se saber quais as inquietações relativas a possíveis anomalias na cobertura e as
suas preocupações com a impermeabilização. Uma outra questão sobre a qual se pretende obter
resposta, é saber se os “utilizadores comuns” têm alguma ideia sobre impermeabilizações líquidas e,
em caso de anomalias da impermeabilização e na cobertura, a quem pedem auxílio. Por fim, apreender
se estes consideram importante os sistemas estarem certificados e a relevância que outorgam aos
parâmetros de durabilidade que constam na ETA dos SICALPs.
4.2.2 Instrumento de coleta de dados
As questões foram inseridas num web-site especializado, Survio.com, e as respostas aos
inquéritos ficaram armazenadas no mesmo.
As perguntas foram disponibilizadas online, numa plataforma de inquérito, durante 15 dias,
com divulgação no forumdacasa.com. Também foram enviados 150 emails, de uma só vez, para
empresas de construção, de materiais de construção, de condomínios, de reabilitação e de projetos,
em Portugal continental e arquipélagos da Madeira e Açores.
4.2.3 Apresentação do inquérito
Na organização do inquérito, teve-se como principal preocupação a sua simplicidade, daí o
número reduzido de questões. Assim, cumpriu-se o objetivo de facilitar o preenchimento e,
consequentemente, obter um bom índice de retorno.
Não se pode deixar de considerar que, ao responder-se ao inquérito online, as respostas são
realizadas em anonimato total, viabilizando mais sinceridade.
O inquérito está estruturado em duas partes, primeiro grupo os especialistas entendidos em
impermeabilização e o segundo grupo os morados dos edifícios. As questões propriamente ditas
encontram-se no anexo C.

4.3 Apresentação e análise de resultados
Neste subcapítulo são apresentados os resultados e a respetiva análise.
Os resultados relativos às questões do inquérito são fornecidos pelo Survio.com, com grande
facilidade de interpretação. Além disso, pode-se optar por analisar cada questão de forma mais
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pormenorizada, tendo como exemplo, a possibilidade de escolher apenas as respostas dos aplicadores
em detrimento dos moradores, e vice-versa.
De forma a facilitar a análise das respostas, estas são apresentadas maioritariamente sob a
forma de tabelas e gráficos. Todos estes elementos são acompanhados de comentários.
Análise do inquérito
As taxas de retorno, inicialmente, não foram elevadas (cerca de 20%). Isto deve-se ao facto
do inquirido, ao responder “sim” na questão 1, “Trabalha ou desempenha algum papel no setor da
impermeabilização de coberturas?”, ficar com a ideia errada de que teria de responder a 24 questões.
Enquanto que, aqueles que respondessem “não” ficariam com a ideia “correta” de que teriam de
responder apenas a 12 questões (questões 14 a 25, do inquérito em anexo).
Para contornar a dificuldade do software, a seguir à questão 2 aparecia a seguinte frase:
“faltam 11 questões”. Com este esclarecimento adicional, a taxa de retorno aumentou para
aproximadamente 60%.
No quadro 4.1, quantificam-se os inquiridos e explicitam-se as funções que desempenhavam.
Obteve-se cinquenta e sete respostas.
Quadro 4.1 – Análise do tipo de inqu iridos.

Participantes
Número de respostas
Primeiro grupo – Conhecedores de SI para coberturas
Projetistas
7
Distribuidor de produtos de construção
6
Aplicador / empreiteiro
4
Dono de obra
2
Diretor de obra/ Fiscal
4
Subtotal
23
Segundo grupo – Utilizadores comuns do edifício
Morador
27
Responsável da manutenção
1
Responsável pelo condomínio
6
Subtotal
34
Total
57

Nos tópicos abaixo são apresentadas as perguntas realizadas para cada grupo e as respostas
obtidas.
4.3.1 Resultados do primeiro grupo
Neste subcapítulo, são apresentadas as repostas do primeiro grupo, com os inquiridos que
responderam “sim” na primeira questão (se “trabalhavam” com sistemas de impermeabilização de
coberturas), totalizando vinte e três submissões. Em seguida, foram encaminhados para a segunda
questão relativa à função que desempenham no setor da construção. As respostas encontram-se nas
primeiras cinco linhas do quadro 4.1. Obteve-se vinte e três respostas. Conseguiu-se incluir, quase
uniformemente, o tipo de função que os inquiridos desempenham no setor da construção.
a) Questão 3: “Qual é o tipo de coberturas que costuma executar ou projetar com maior
frequência?”
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O objetivo era saber se ainda se mantém a informação patente no Censos de 2011, isto é, se
as coberturas planas e mistas continuam a ter um aumento em comparação com as coberturas às
inclinadas. Na figura 4.1, pode-se verificar uma manutenção desta situação.

30%

18%

Inclinada
Plana

52%

Mista

Figura 4.1 – Cober turas mais frequen tes execu tadas ou proje tadas.

b) Questão 4: “Quais são as características que considera fundamentais na escolha de um
sistema de impermeabilização?”
Quadro 4.2 – Ca rac terís tic as que os esp ecialistas co nsideram fundamentais na escolha de um SI .
Resposta

Número de repostas

Rácio

Durabilidade

19

82,6 %

Ausência de juntas

3

13,0 %

Facilidade de aplicação

6

26,1 %

Facilidade em transportar para obra

2

8,7 %

Não necessitar de remoção do suporte

3

13,0 %

Relação qualidade-preço

8

34,8 %

Sistema experimentado

8

34,8 %

Certificação de produtos

8

34,8 %

Garantias

10

43,5 %

A durabilidade, as garantias, a relação qualidade-preço, a certificação e o sistema ser
experimentado são considerados os parâmetros mais importantes na escolha dos sistemas de
impermeabilização, por parte dos especialistas. Isto traduz-se na necessidade de estes terem
confiança na impermeabilização, valorizando mais estes aspetos do que propriamente a facilidade de
aplicação.
c) Questão 5: “Qual o sistema de impermeabilização que prefere em obras novas?”
12
10
8
6
4
2
0
Membranas
betuminosas

Membranas
líquidas

Membranas
asfálticas

Figura 4. 2 –SI em obras novas .
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Membranas
poliméricas

O tipo de impermeabilização que se destacou as membranas betuminosas e as membranas
asfálticas (designação que algumas pessoas dão às membranas betuminosas).
d) Questão 6: “Qual o sistema de impermeabilização que prefere em obras de reabilitação?”
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Membranas
betuminosas

Membranas
líquidas

Membranas
asfálticas

Membranas
poliméricas

Figura 4.3 – SI em obras de reabilitação .

As impermeabilizações que se destacaram foram as membranas betuminosas e as
membranas líquidas. Alguns dos motivos que podem justificar o aumento da utilização dos SILs, em
obras de reabilitação, pode ser a facilidade de aplicação e o facto de não ser necessária a remoção
da impermeabilização existente, assim como outras vantagens referidas anteriormente.
e) Questões 7 e 8: “Qual o sistema de impermeabilização que prefere em obras novas (7) e
obras de reabilitação (8)?”
Com estas questões, pretendia-se que os inquiridos colocassem, por ordem de importância,
as opções dadas (1-menos importante, 4-mais importante). As quatro opções eram: acrílicos, emulsões
betuminosas, poliuretano e borracha líquida. Os SILs foram apresentados com o nome comercial.
Fez-se uma análise detalhada consoante a função desempenhada pelos inquiridos. Para
aumentar o detalhe, subdividiu-se o primeiro grupo em três pequenos grupos: distribuidores de
produtos de construção/comercial; aplicadores, empreiteiros, diretor de obra, fiscal e dono de obra
correspondendo à fase de execução; projetistas.

i.

Distribuidor de produtos de construção/comercial.

Quadro 4.3 – SI prefer enci al por parte dos especialistas em obras novas e de r eabilitação .

Resposta

Importância obras novas

Importância obras de reabilitação

Poliuretano

3,3

3,2

Emulsões betuminosas

2,3

2,3

Acrílicos

2,2

2,3

Borracha Líquida

2,2

2,2

Os sistemas de impermeabilização líquida que mais preferem são os de poliuretano, tanto em
obras novas como em obras de reabilitação. Os acrílicos ganham um pouco de importância nas obras
de reabilitação.
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ii.

Aplicadores, empreiteiros, diretor de obra, fiscal e dono de obra.
Neste tópico, juntou-se todos os intervenientes que estão envolvidos na fase de execução.

Quadro 4.4 – SI prefer enci al por parte dos especialistas em obras novas e de r eabilitação.
Resposta

Importância obras novas

Importância obras de reabilitação

Poliuretano

2,8

2,8

Emulsões betuminosas

2,5

2,3

Borracha líquida

2,7

3,2

Acrílicos

2

1,7

O SIL preferido por quem está em obra, na situação de reabilitação, é a borracha líquida e a seguir
o poliuretano. No caso das obras novas é dada uma importância semelhante aos vários SILs
enumerados. Os acrílicos são os produtos menos preferidos pelos inqueridos.
iii.

Projetistas
Estes preferem emulsões betuminosas nas duas situações. De referir que, nenhum opta por

membranas líquidas em obras novas e nas obras de reabilitação a escolha aumenta para 33,3%.
Questão 9: “O que é o ETAG?”

f)

De forma a obter-se respostas fidedignas, apresentaram-se três definições possíveis como
resposta à questão, mas apenas uma estava correta. 81,8% responderam acertadamente.
As pessoas que pertencem ao setor da construção têm conhecimento sobre o que é o ETAG,
o que tanto se pode dever ao facto de utilizar SICALP que contêm uma ETA, como a outros tipos de
sistemas que a contenham, como os ETICS.
Relativamente à compreensão do que é o ETAG-005 (questão 9), inicialmente, as opções de
resposta disponíveis eram “sim” ou “não”. Contudo, houve necessidade de reformular as hipóteses de
resposta a essa questão após a fase de teste, pelo facto de se ter constatado que os inquiridos
respondiam afirmativamente, ainda que o inquérito fosse anónimo.
g)

Questão 10: “Um dos sistemas com maior número de ETAs emitidas é o ETICS, com base
no guia ETAG-004. A ETA do ETICS é mais completa que a dos sistemas de
impermeabilização líquida. Qual/quais os tópicos que deveriam ser mais aprofundados,
ou incluídos, na ETA de um sistema de impermeabilização?”

i.

Distribuidor de produtos de construção.
As respostas mais selecionadas foram:

Quadro 4.5 – Opinião d os distribuidores de produto s de construção de tópicos a incluir na ET A.
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Resposta

Número de respostas

Rácio

Comportamento mecânico (flexibilidade, tração, desgaste)

5

71,4%

Desenhos de pormenor para zonas singulares

4

57,1%

Especificação da utilização

2

28,6%

Consumo, descrição e espessura dos componentes do sistema

2

28,6%

Rede a utilizar e os valores das suas características mecânicas

1

14,3%

Cuidados a ter na fase de utilização (fixações, cargas…)

1

14,3%

Para os agentes comerciais, seria importante que as ETAs tivessem mais desenhos de
pormenor para zonas singulares e informações sobre o comportamento mecânico.
ii.

Aplicadores, empreiteiros, diretor de obra, fiscal e dono de obra.
Quadro 4.6 – Opinião dos indi víduos em obra sobre tópicos a incluir na ET A.
Resposta

Número de respostas

Rácio

Não sei

4

40%

Instruções de aplicação

4

40%

Desenhos de pormenor para zonas singulares

4

40%

Comportamento mecânico (flexibilidade, tração, desgaste, sísmico)

3

30%

Cuidados a ter na fase de utilização (fixações, cargas...)

2

20%

Uso sustentável de recursos naturais

1

10%

Especificação da utilização

1

10%

Consumo, descrição e espessura dos componentes do sistema

1

10%

Rede a utilizar e os valores das suas características mecânicas

1

10%

No que respeita ao responsável pela execução, alguns inquiridos responderam que não sabem
o que poderia ser incluído nas ETAs dos SICALPs. É de realçar que, para este grupo em específico, o
que importa, fundamentalmente, é a presença de informações de como aplicar e de desenhos de
pormenor para zonas singulares.
iii.

Projetistas
Para estes especialistas, a ETA deveria incluir informações sobre a especificação de

utilização, comportamento mecânico, desenhos de pormenor para zonas singulares e instruções de
aplicação.
h) Questão 11: “Costuma aplicar ou recomendar um kit de impermeabilização líquida que
contenha uma ETA?”
Nesta questão pretende-se saber qual é a importância que a ETA terá para as pessoas que
trabalham no setor da construção, mais especificamente com a impermeabilização das coberturas.

22%

26%

Muitas vezes
Algumas vezes
Poucas vezes

22%
30%

Último cenário

Figura 4.4 – Recomendação de SILs com ETA pelos especialistas .

Como se pode verificar, a partir da análise do gráfico apresentado na figura 4.4, não é possível
chegar a grandes conclusões sobre a importância concedida à existência de ETA. Numa observação
detalhada, os comerciais inquiridos, 74,1 %, recomendam muitas vezes os SILs com avaliação. Ao
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nível dos inquiridos responsáveis pela fase de execução (empreiteiros, aplicadores, ficais, diretores e
donos de obra), não houve unanimidade, pois as repostas “último cenário”, “poucas vezes” e “algumas
vezes” tiveram todas a percentagem de 30%. Dos projetistas inquiridos, 50% responderam que utilizam
algumas vezes SICALPs com ETAs.
Questão 12: “A sua confiança num sistema aumenta com:”

i)

Com esta questão pretende-se perceber onde é que as marcas devem investir mais recursos
para aumentar a confiança dos profissionais.
Quadro 4.7 – Fato r que au menta confian ça no SI .
Resposta

Número de respostas

Rácio

A equipa aplicadora

9

39,1%

A existência de um certificado do sistema

5

21,7%

A sua experiência em relação a este

7

30,4%

Experiência empírica de outros especialistas

2

8,7%

Os profissionais conferem uma importância considerável às equipas aplicadoras e à
experiência que têm com os sistemas de impermeabilização que costumam utilizar ou recomendar.
4.3.2 Resultados do segundo grupo
Recapitulando, o segundo grupo é constituído por moradores, empresas de condomínio e
responsáveis de manutenção.
Relativamente a este grupo, o objetivo era perceber o ponto de vista do utilizador em relação
às coberturas durante a sua vida útil e no momento de repará-las ou substitui-las. Os inquéritos foram
realizados aos principais responsáveis pela escolha de um novo sistema de impermeabilização,
durante a fase de serviço do edifício e na necessidade de reparar ou substituir o existente.
Os moradores são a entidade mais afetada quando existe alguma anomalia ou patologia na
cobertura, cabendo às empresas de condomínio e de manutenção, muitas vezes, o papel de apoiarem
na tomada de decisão. Desta forma, tentou-se compreender o que estes esperam de um sistema de
impermeabilização, as suas preocupações com as coberturas e se compensa o investimento do
mercado na certificação dos mesmos.
a)

Questão 14: “Para si, qual é a maior preocupação a ter com as coberturas?”

Quadro 4.8 – Quais as pr e oc upações com a cobertur a pelos utilizadores comuns .
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Resposta

Número de respostas

Rácio

Perda de estanquidade

25

73,5%

Permanência de animais (pombos, gaivotas)

0

0%

Conforto térmico

5

14,7%

Má drenagem

4

11,8%

Valor estético

0

0%

Fica evidente que, para os utilizadores, o mais importante na cobertura é a estanquidade.
Assim, evidencia-se o papel fundamental do sistema de impermeabilização.
b) Questão 15: “Acha importante a manutenção periódica das coberturas?”

32%
Alguma
Bastante
68%

Figura 4.5 – Importância d a manutenção para os utili zadores .

Os inquiridos consideram que a manutenção das coberturas é fundamental.
De salientar que, metade dos inquiridos responsáveis pelo condomínio consideram que, para
eles, a manutenção das coberturas tem alguma pertinência.
c)

Questão 16: “No caso de ter que reparar uma cobertura, pediria opinião a:”

Os moradores e as empresas responsáveis pelos condomínios, quando é necessário reparar
a cobertura, têm de pedir ajuda a especialistas neste setor. Com esta questão, pretende-se determinar
onde é que as empresas fabricantes dos produtos de impermeabilização devem fazer esforços para
apoiar os especialistas.

Aplicador especialista em coberturas
Distribuidor de produtos de construção

25
0

Conselho de amigos (que tiveram esta
experiencia)
Projectista
Empreiteiro

6
5
12

Figura 4.6 – A qu em recorr em os utilizadores comuns para repar ar uma cober tur a .

Face às respostas, é de ressaltar, com alguma surpresa, que os inquiridos não recorreriam
aos distribuidores de produtos de construção (comerciais). Na verdade, preferem recorrer a conselhos
de amigos, mesmo que estes não sejam especialistas, em detrimento dos distribuidores.
De notar que, no caso de ser necessário reparar, os utilizadores pedem orçamentos às
empresas de aplicação. Estas desempenham um papel fulcral na escolha do sistema de
impermeabilização por parte dos moradores.
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d)

Questão 17: “Tem alguma ideia do que são sistemas de impermeabilização aplicados de
forma líquida e quais?”
Não conheço nenhuma das hipóteses
anteriores

9

Borracha líquida

10

Poliuretano

9

Emulsões betuminosas
Acrílicos

15
4

Figura 4.7 – Quais os SILs que são conhecidos p el os utilizadores .

As emulsões betuminosas são os sistemas de impermeabilização líquida que os inquiridos
mais conhecem. Não obstante, 26,5% dos indivíduos declararam que não conheciam nenhum dos
sistemas de impermeabilização.
Da análise das respostas, por parte de empresas de condomínio e de manutenção, verificouse que 42,9% respondeu que não conhecia nenhum dos SILs referidos. Os inquiridos que tinham uma
ideia relativa a estes produtos reponderam, maioritariamente, que conheciam as emulsões
betuminosas e a borracha líquida.
e)

Questão 18: “Conhece algumas vantagens das impermeabilizações aplicados de forma
líquida relativamente às membranas asfálticas tradicionais?”

Pretende-se percecionar quais são as características ou vantagens que os moradores
conhecem dos SILs comparativamente às membranas tradicionais.
3%

Não conheço vantagens

9%
12%

44%

Facilidade de aplicar
32%

Facilidade de transportar e armazenar
Durabilidade
Preço

Figura 4.8 –Vantag ens dos SILs comparativamente ao s tradicionais, consid erad as pelos
utilizadores.

Dos inquiridos, 44% respondeu que a característica que conhecem deste tipo de produtos é a
facilidade de aplicação. Mas, onze pessoas disseram que não conheciam quaisquer vantagens.
O tópico de resposta “durabilidade” foi assinalado por três pessoas. Como foi descrito nos
capítulos anteriores, a durabilidade varia muito de sistema para sistema, podendo haver SILs com
maior ou menor durabilidade que as telas asfálticas tradicionais. Estes resultados podem significar
que, para alguns dos utilizadores, a durabilidade é igual para todos os SILs.
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f)

Questão 19: “Qual é a sua principal preocupação se tiver que mandar reparar uma
impermeabilização?”

Esta questão não é só relativa a impermeabilização aplicada de forma líquida, mas também
às membranas. Estas respostas permitem, ao mercado, ter uma ideia sobre onde devem investir
esforços, para melhorarem os produtos e satisfazerem as desconfianças dos moradores e empresas
de condomínio.
Quadro 4.9 – Preocupa ção na reparação da impermeabilização por parte dos util izadores .
Resposta

Número de respostas

Rácio

Saber informações do aplicador

5

14,7%

Incómodos provocados pela obra (ruído, pó, cheiro)

0

0%

Certificação

1

2,9%

Durabilidade

25

73,5%

Preço

2

8,8%

Tempo de execução

0

0%

Demonstra-se que, o essencial para este grupo de inquiridos é saber quem é o aplicador e,
principalmente, a vida útil esperada da impermeabilização. Algumas vantagens dos sistemas aplicados
de forma líquida, relativamente aos restantes, são o tempo de execução e os incómodos provocados
pela obra serem menores, mas ninguém assinalou essas respostas.
A informação a ser retida, pelos fabricantes, é que devem investir na durabilidade dos seus
sistemas de impermeabilização.
g)

Questão 20: “Para si, qual é o significado de um produto de construção dispor da
marcação CE?”

Os produtos de construção podem dispor de certificação. Para um utilizador comum é,
principalmente, o símbolo da marcação CE. No caso dos SILs, estes terão de dispor de uma ETA para
que tenham a marcação CE.
A percentagem dos inquiridos que sabem o significado da marcação CE é de 76,5%.
h)

Questão 21: “O ETAG-005 é a forma de se obter a marcação CE deste tipo de sistema e
nesta são avaliados os seguintes parâmetros: pendente, período de vida útil, temperatura
superficial mínima e máxima, zona climática e cargas de utilização. Confiaria nestes
tópicos, ao ponto de escolher só com base neles?”

Pretendia-se, unicamente, obter uma resposta de “sim” ou “não”. O resultado indica que, para
dezoito dos inquiridos era suficiente e os restantes dezasseis já não consideravam que pudessem
basear a sua escolha, única e exclusivamente, numa avaliação técnica europeia. Devido a estes
resultados semelhantes, torna-se difícil de tirar conclusões acerca destes resultados. O ideal para os
sistemas que contêm uma ETA seria estes apresentarem, também, elementos e informações
adicionais fornecidos pelos próprios fabricantes.
i)

Questão 22: “A durabilidade definida nos sistemas, com marcação CE, é para 5, 10 e 25
anos. Estes valores de vida útil não são uma garantia, permitindo apenas a relação custotempo. Acha este critério importante na sua escolha?”
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Para os moradores, o que importa na seleção de um produto de construção, na maioria das
vezes, é a sua durabilidade, como se verificou na questão 18.
Dos inquiridos, 82,4% responderam que estes valores de durabilidade seriam importantes,
para eles, no momento da escolha. Os fabricantes deveriam aumentar a confiança nestes parâmetros
através de, por exemplo, inserir na ETA informações específicas sobre como é determinada a
durabilidade.
j) Questão 23: “Os sistemas de impermeabilização aplicados de forma líquida têm vindo a
ser opção. Existem sistemas que possuem Avaliações Técnicas Europeias. Estaria
disposto a despender um pouco mais economicamente por um sistema certificado?”
A resposta foi unânime, em razão de 100% dos inquiridos terem respondido que estavam
dispostos a gastar um pouco mais num sistema certificado. Torna-se evidente que os fabricantes
devem investir nas ETAs dos seus sistemas e evidenciar que estes as possuem. No capítulo 3, foi
demonstrado que alguns dos sistemas dispunham de avaliação técnica, mas que nem sempre se fazia
sobressair a sua existência, ou mesmo o fornecimento da própria pelas empresas de retalho e, até, do
fabricante.
k) Questão 24: “Qual é o motivo?”. (Esta pergunta só surge se o inquirido tivesse respondido
“sim” na questão 23.)
Esta questão tem como objetivo perceber, no caso das pessoas que estivessem dispostas a
pagar um pouco mais, quais seriam os fatores.
Quadro 4.10 – M otivo de escolher um SICALP com ET A.
Resposta

Número de respostas

Rácio

Maior garantia de qualidade

26

76,5%

Mais informação relativa ao sistema

7

20,6%

Mais investimento na produção

1

2,9%

Confiança

8

23,5%

Para a maioria dos inquiridos, 76,5%, existe uma maior garantia de qualidade dos sistemas
que contenham a ETA. A qualidade depende muito da execução em obra e, como tal, devem ser feitos
esforços para que se forneça o máximo número de elementos que expliquem a forma como deve ser
realizado o trabalho, tais como desenhos de pormenor, suportes compatíveis, condições climáticas de
quando aplicar.
A interação entre o fabricante e o responsável pela aplicação é crucial, porque os utilizadores
recorrem, maioritariamente, aos aplicadores, quando precisam de reparar as suas impermeabilizações
e estes são uma peça fundamental na garantia da qualidade dos sistemas. Um sistema pode ter uma
boa durabilidade, mas, se for mal-executado, será inferior ao que expõe a avaliação técnica europeia.
Por fim, colocou-se uma última questão aos dois grupos, onde se pedia para classificarem de
um a cinco “a importância que dá ao desenvolvimento dos produtos de construção?”. A resposta obtida
foi de 4,6. O que significa que a investigação e melhorias nos materiais de construção são bem vistas
por parte dos especialistas do setor e, também, pelos utilizadores comuns.
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4.4 Análise crítica aos resultados do inquérito
No capítulo anterior, foi formalizado um estudo dos produtos e sistemas de impermeabilização
comercializados, mas mesmo assim, é fundamental saber a opinião dos vários intervenientes no
processo de seleção e execução da impermeabilização de uma cobertura. Para esse fim, fez-se um
inquérito, para o qual se esperava ter obtido mais respostas face ao número de emails enviados. Numa
primeira fase da conceção do inquérito, conseguimos fazer uma otimização do mesmo. Algumas das
soluções que poderiam ter aumentado o número de respostas, eram o alargamento do prazo de
submissão do inquérito e tê-lo apresentado, fisicamente, às empresas.
As questões elaboradas tiveram como ponto de partida a análise realizada ao mercado
nacional e internacional, relativamente ao tratamento de um conjunto de catálogos de alguns
fabricantes e da experiência adquirida durante a execução da dissertação. Nesse trabalho, surgiram
algumas questões que se considerou importante esclarecer, nomeadamente o que os dois grupos de
inquiridos julgam fundamental conhecer relativamente a este mercado, para que os fabricantes e
empresas de retalho possam melhorar o tipo de informações que fornecem. Este inquérito teve como
objetivos: ajudar os fabricantes a situarem-se e a compreenderem melhor o mercado nacional das
impermeabilizações, tanto para obras novas como de reabilitação, e apoiar a elaboração de uma
proposta de lista de verificações para a seleção de sistemas de impermeabilização, bem como de
ETAs de SICALPs que venham a ser concebidas.
A preocupação comum aos dois grupos é a durabilidade da impermeabilização. Faz sentido
apostar na determinação da durabilidade dos SILs e tentar-se, mesmo, criar sistemas com vida útil
superior o seu custo poderá aumentar desproporcionalmente, desde que possam ser avaliados
quantitativamente, como na ETA (w1,w2,w3).
Uma grande percentagem de moradores e de responsáveis pelos edifícios não sabe o que são
nem quais as vantagens dos SILs, sendo que os géneros que mais conhecem são as emulsões
betuminosas e a borracha líquida.
Constata-se que, tal como se tinha referido anteriormente, os moradores e os responsáveis
pelo condomínio e pela manutenção, quando necessitam de obter um SIL para a sua cobertura,
recorrem preferencialmente aos aplicadores e empreiteiros. Os fabricantes de SICALPs devem fazer
um esforço para que estes intervenientes estejam bem informados e saibam fazer uma aplicação
correta. Algumas das medidas, que se deviam implementar, estão descritas no subcapítulo 3.7.
O segundo grupo de inquiridos, onde se incluem os moradores, estaria disposto a pagar mais
por um sistema certificado. Mas, relativamente ao grupo que desempenha funções na área das
impermeabilizações de coberturas, já não é tão clara a preferência por um SICALP que contenha uma
ETA, isto é, um sistema certificado. Um mau indicador é que 60% das pessoas responsáveis pela fase
de execução (aplicadores, empreiteiros...) responderam que utilizam SICALPs com ETA em “último
cenário” ou “poucas vezes”. De enfatizar que, os aplicadores são os intervenientes em que os
moradores depositam quase a totalidade da confiança na fase de reparação de coberturas.
De salientar que, não significa que os sistemas de impermeabilização escolhidos pelos
aplicadores não sejam a melhor solução para cobertura. Na verdade, muitos dos aplicadores escolhem
o sistema a aplicar, com base na sua própria experiência e na de outros aplicadores.
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No que diz respeito aos elementos que deveriam ser reforçados nas ETAs, estes variam
consoante a função do inquirido. Para todo o primeiro grupo, foi comum a necessidade de se ter mais
desenhos de pormenor para as zonas singulares e dados relativos ao comportamento mecânico
(flexibilidade, tração, desgaste). Constata-se que, quem desempenha o papel de aplicador acha
importante haver mais informações a respeito da execução dos SICALPs.
De referir que, à exceção dos projetistas que preferem os SILs que têm por base as emulsões
betuminosas, todos os outros inquiridos preferem, tanto em obra nova como em obra de reabilitação,
o poliuretano. Os projetistas preferem, quase na sua totalidade, impermeabilizações de membranas
betuminosas, para obras novas e de reabilitação. No capítulo prévio, constatou-se que os SILs com
base nas emulsões betuminosas aproximam-se das membranas betuminosas e, por vezes, até são
aplicados conjuntamente. É possível que seja esta a razão da preferência dos projetistas pelas
emulsões betuminosas.
Como ficou evidente, no capítulo precedente, os SICALPs que têm como componente base o
poliuretano são os que possuem mais ETAs. Efetivamente, 70% do total de ETAs emitidas estão
concedidas ao poliuretano. Isto é uma informação pertinente, pois estes sistemas são sujeitos a uma
maior inovação e a um maior conhecimento dos mesmos. De aludir que, mesmo que o SICALP a ser
aplicado, com base no poliuretano, não seja certificado, existe um maior conhecimento das suas
características e de como deve ser executado, para que tenha um bom comportamento durante a vida
útil esperada, relativamente a outros tipos de SICALPs que sejam muito menos avaliados.
Para obras novas e de reabilitação constata-se, ainda, que se opta preferencialmente pelos
sistemas mais tradicionais, as membranas betuminosas. De notar que, as membranas de
impermeabilização líquida têm maior preponderância em obras de reabilitação. Não se esperava
encontrar uma discrepância tão expressiva entre os tipos de sistemas, mas isto também depende de
quem respondeu e do local do país onde vive ou trabalha. Por isto, dever-se-ia ter perguntado qual a
localização geográfica do inquirido.
O ideal seria ter-se obtido um maior número de respostas ao inquérito. Mesmo assim, foi
possível chegar à conclusão de que o setor da construção, por vezes, é adverso à inovação e à escolha
de outras soluções.

4.5 Proposta de lista de verificações
4.5.1 Generalidades
Neste subcapítulo, pretende-se obter um quadro síntese, de modo a facilitar a seleção dos
produtos conforme as necessidades específicas de cada obra, e perceber quais as questões colocadas
pelas várias partes envolvidas como o cliente, projetistas, aplicadores e agentes comerciais, no
momento da escolha.
Esta proposta baseia-se na realização de uma checklist (lista de verificações), que tem como
objetivo facilitar a escolha de um SIL para coberturas. Tal como foi referido anteriormente, existem
muitos sistemas e produtos de impermeabilização líquida, apresentando cada um características
diferentes e condições específicas de aplicação. A informação disponibilizada deve ser apresentada
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de forma sintética, permitindo uma fácil leitura e comparação das características dos vários sistemas,
o que levará a que haja uma maior probabilidade de escolha da solução ótima.
4.5.2 Tópicos a serem preenchidos na escolha do sistema de impermeabilização
Primeiramente, foi necessário elaborar um modelo, que inclui a pergunta inicial do processo
de escolha do sistema de impermeabilização: “Qual é o melhor sistema a aplicar?”. Como a resposta
não é evidente, tem-se como objetivo criar uma lista para facilitar a mesma.
Durante a escolha, deve-se ter em consideração que o sistema de impermeabilização está
sujeito a todas as estações do ano e que tem de satisfazer a vida útil para o qual foi projetado.
Existe um conjunto de soluções de mercado que podem ser válidas para determinadas
condições exigidas, mas poderá haver já alguma que seja superior às restantes no que diz respeito às
garantias relacionadas com o seu tempo de vida útil.
Com base na análise de mercado realizada, criou-se um checklist para facilitar a escolha de
um sistema de impermeabilização líquida para coberturas.
4.5.3 Informação sumária
O local onde será aplicada a impermeabilização (cave, cobertura, varanda, terraço), a
identificação do cliente e o seu email, a data, o número de processo e a empresa à qual pertence o
sistema a analisar são as primeiras perguntas a serem respondidas pelo “cliente”.
A informação fornecida pelo cliente é fundamental na escolha de um sistema. O conhecimento
das exigências e das próprias condicionantes da obra é fulcral. Numa fase posterior, os dados serão
tratados pelo indivíduo responsável pela seleção do SIL a aplicar.
O cliente deve fornecer informações mais específicas, nomeadamente o grau de importância
do edifício, as condições ambientais, a durabilidade pretendida, o orçamento disponibilizado, entre
outros. Na figura 4.9 é contemplado um conjunto de opções a preencher por parte do cliente.

Figura 4.9 – Condicionantes na escolha do sistema.

4.5.4 Seleção do sistema de impermeabilização líquida
O indivíduo, que escolhe um sistema de impermeabilização líquida, beneficia em ter a
informação de cada um destes sistemas discriminada, de forma simplificada. Deste modo, apenas
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necessita de verificar as “Condicionantes na escolha do sistema” (figura 4.9) e, assim, corresponder
ao maior número possível das suas exigências.
Para se analisar os sistemas, é importante saber algumas informações, sobretudo o nome
comercial, as informações disponibilizadas, as avaliações de desempenho, as características, a forma
de aplicação, entre outras. O objetivo é identificar, de uma forma simples e rápida, dentre os sistemas
de impermeabilização comercializados, quais os que se podem adaptar à situação pedida.
Como referido anteriormente, o fabricante nem sempre disponibiliza toda a documentação
necessária na ficha técnica. Entretanto, neste âmbito, é importante saber-se informações relativamente
aos SILCALPs. Estas podem ser obtidas no catálogo, na ETA (se contiver), diretamente com o
fabricante, ou através da opinião de especialistas, entre outras.
As especificações que são preenchidas no inquérito são as mesmas que foram consideradas
na análise dos sistemas de impermeabilização, disponíveis no mercado nacional.
Na figura 4.10 são fornecidas informações relativas a um sistema. Com estas, pretende-se
auxiliar a entidade responsável pela escolha do SIL.

Figura 4.10 – Informaçõ es do sistema de imperme abilização líquida.

Como mencionado no capítulo 2, os kits de impermeabilização líquidos e pastosos, para
coberturas, podem reger-se pelo ETAG-005. Uma das vantagens de estarem certificados são as suas
características e os seus desempenhos conforme aplicação (por exemplo, pendente, período de vida
útil, zona climática, entre outras) encontrarem-se uniformizadas. Todos os fabricantes são avaliados
pelos mesmos parâmetros. Na figura 4.11 são indicadas as características de desempenho
assinaladas na ETA.
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Figura 4.11 – Che cklist de desempenho segundo a E TA.

Em suma, salienta-se a importância de haver uma checklist que tenha por base as informações
que são fornecidas nos catálogos de um vasto conjunto de fabricantes, relativos aos sistemas de
impermeabilização líquidos, analisados no capítulo anterior. Com esta lista de verificações, pretendese sintetizar as necessidades dos clientes e as informações dos sistemas de impermeabilização que
devem ser disponibilizadas, o que permite, em princípio, um processo de escolha mais facilitado e
próximo da solução ideal.

4.6 Síntese e análise de mercado
As respostas obtidas foram conclusivas, na sua grande maioria, já que existe algum
conhecimento e preocupação sobre o tema das impermeabilizações para coberturas. Em relação ao
universo estudado, podem ser estabelecidas algumas considerações consoante a função que cada
um dos inquiridos tem na seleção dos sistemas de impermeabilização.
Relembra-se que o inquérito está dividido em duas populações alvo, sendo que a primeira é
constituída pelas pessoas responsáveis por projetar, comercializar, aplicar e fiscalizar na fase de
execução. As conclusões a retirar deste grupo são discriminadas, consoante a função que os inquiridos
desempenham na impermeabilização das coberturas.
Em primeiro lugar, surgem os distribuidores de produtos de construção, que totalizam 11% das
respostas, podendo-se revelar que preferem os SILs com base no poliuretano, tanto para obras novas
como de reabilitação. Ao nível das avaliações, indicam que os SICALP deveriam incluir mais desenhos
de pormenores e dados quantitativos relativos ao comportamento mecânico. Os moradores, perante a
necessidade de escolher um sistema de impermeabilização, não recorrem diretamente a estes
elementos.
Os inquiridos responsáveis pela fase de execução, que são os aplicadores/empreiteiros, dono
de obra e os diretores de obra/fiscais, representam 18% das respostas, e mostraram preferir as
membranas betuminosas, correspondendo a 40% e 50%, respetivamente. Os sistemas de
impermeabilização líquida são os menos preferidos, apenas com 10%, em princípio, devido à primazia
dada aos sistemas mais experimentados, como as membranas tradicionais. Os SILs preferidos têm
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por base o poliuretano, e isto talvez se deva ao facto destes serem os mais comercializados e
avaliados. Para os inquiridos, seria importante haver mais informações sobre a forma de execução.
Dos inquiridos que têm a função de projetar as coberturas, com 12% do total de respostas,
constatou-se que não costumam projetar coberturas novas com sistemas de impermeabilização
líquida. Nas obras em que têm de utilizar SILs, recorrem, preferencialmente, às emulsões betuminosas,
o que talvez se possa justificar por serem parecidas, e muitas vezes, utilizadas em conjunto com as
membranas betuminosas.
Em relação ao segundo grupo, que inclui os moradores, as empresas de condomínios e os
responsáveis pela manutenção, obteve-se 60% das respostas. Para estes, a anomalia nas coberturas
mais preocupante, em primeiro lugar, é a estanquidade à água, que está inteiramente relacionada com
o desempenho da impermeabilização. Alguns dos inquiridos têm noções sobre alguns SILs. As
características na impermeabilização que os deixam mais apreensivos, são a durabilidade e a
confiança. Para eles, é importante a existência de certificação, mas também necessitam de mais
informações. Na maioria das vezes, recorrem aos aplicadores quando tem dúvidas sobre sistemas de
impermeabilização.
Relativamente à proposta da checklist, apresentam-se as características e os parâmetros dos
SILs que devem ser examinados durante as fases de análise, comparação, escolha e aplicação.
A proposta da checklist, em conjunto com a ficha de Avaliação Técnica Europeia (caso exista),
têm como objetivo introduzir uma certa homogeneidade da informação, que deve ser fornecida pelos
fabricantes, e ao mesmo tempo, facilitar a escolha da melhor solução consoante as várias exigências.
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Capítulo 5 – Conclusão e desenvolvimentos futuros
No decurso da presente dissertação, procurou-se apresentar os vários sistemas de
impermeabilização para coberturas, incindindo em maior detalhe nos aplicados de forma líquida ou
pastosa, nomeadamente no processo de comercialização e nos parâmetros que se revelam mais
importantes para quem os escolhe ou aplica.
Preliminarmente, quando se considera um determinado sistema de impermeabilização, as
coberturas deverão ser a primeira vertente a ser avaliada, poia estas, são constituídas por múltiplas
camadas, em que o produto ou membrana impermeabilizante é apenas um dos seus constituintes. Na
prática, a cobertura é um dos elementos fulcrais do edifício, por deter funções de proteção contra os
vários agentes naturais e estanquicidade à água.
O bom desempenho da cobertura é garantido por diversos fatores, como por exemplo: projeto
devidamente pormenorizado, correta seleção de materiais, execução adequada, e por fim, um bom
plano de execução e manutenção durante a fase de utilização do edifício.
No que concerne aos sistemas de impermeabilização que podem ser certificados, tem-se as
membranas betuminosas são certificadas obrigatoriamente segundo as normas harmonizadas (hEN),
e os sistemas de impermeabilização para coberturas aplicados de forma líquida ou pastosa (SICALPs),
avaliados com base no guia de aprovação técnico europeu (ETAG-005).
O estudo de mercado efetuado recaiu sobre os sistemas de impermeabilização líquida, sendo
que a partir da pesquisa nos catálogos e nos websites de fabricantes e das empresas de retalho,
concluiu-se que existe um vasto conjunto de SICALPs, com composições base diversificadas, e com
ou sem ETAs atribuídas, que são comercializados em vários países, incluindo Portugal. De notar que,
um SICALP que dispõem de marcação CE é sujeito a um processo rigoroso de fabrico.
Existem vários tipos de SICALPs que se distinguem através do número de camadas, da própria
camada impermeabilizante e das camadas complementares (primário, proteção), entre outras
características, que em conjunto influenciam o desempenho do sistema em si. Quando se analisa um
SICALP, deve-se ter em conta um vasto conjunto de parâmetros, como o tipo de utilização da cobertura,
a pendente da cobertura, a vida útil desejada, e os outros atrás já referidos. No entanto, não é fácil
indicar a solução ideal para uma determinada cobertura.
De facto, a comercialização dos SICALPs é heterogénea, sendo por isso, um entrave na
comparação entre estes e, consequentemente, no processo de escolha. Como a avaliação técnica dos
SICALPs ainda apresenta lacunas, os inquiridos que trabalham nesta área consideram que deveria
existir mais informação disponível sobre o comportamento mecânico e também mais desenhos
pormenorizados para as zonas singulares.
A presença de uma ETA simplifica bastante a análise do SICALP e possíveis comparações
com outros. Os SICALPs com ETA analisados correspondem, quase na totalidade, ao poliuretano, o
que justifica que sejam os mais comercializados e a preferência por parte dos inquiridos.
Os SICALPs de poliuretano distinguem-se consoante sejam monocomponentes ou bicomponentes. Um desses componentes é a poliureia que tem baixa permeabilidade ao vapor de água,
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elevada resistência mecânica e suporta temperaturas mais elevadas que o poliuretano. Os sistemas
deste tipo avaliados com base no ETAG-005 apresentam valores elevados em todos os parâmetros
verificados, como, na vida útil, na carga de utilização, entre outros.
Um sistema de impermeabilização líquida com ótima elasticidade tem o betume modificado
com polímeros aplicados a quente como componente base, sendo que muitas vezes é aplicado em
conjunto com os sistemas prefabricados, como as membranas de betume-polímero.
Os sistemas de impermeabilização que têm por base os polímeros dispersos em água e as
emulsões e soluções de betume modificado por polímeros apresentam uma durabilidade inferior aos
restantes SICALPs. Com efeito, nas ETAs existentes destes sistemas consta que a durabilidade média
é de 10 anos.
Um sistema que é apresentado com boa resistência aos agentes químicos, à dilatação, ao
tráfego pedonal e ainda elevada permeabilidade ao vapor é o poliéster flexível não saturado. Além
disso, os observados com base no ETAG-005 têm muito boas avaliações em todos os parâmetros.
No decorrer da dissertação, realizaram-se dois inquéritos. Um dos questionários foi realizado
a um conjunto de pessoas que desempenha funções na escolha ou na aplicação de sistemas de
impermeabilização, com um total de 23 respostas obtidas. O outro foi respondido por moradores e
responsáveis pelo condomínio ou pela manutenção, perfazendo uma totalidade de 34 respostas. O
principal objetivo passou por compreender a opinião destes indivíduos relativamente a alguns
conteúdos dos sistemas de impermeabilização e das coberturas, permitindo assim, ajudar o mercado
a melhorar o processo de seleção dos sistemas de impermeabilização líquida.
As coberturas planas e mistas têm vindo a ganhar importância em Portugal, no inquérito, com
82% dos indivíduos que desempenham funções neste elemento construtivo afirmaram utilizar este tipo
de coberturas.
As obras de reabilitação e de reparação dos materiais constituintes da cobertura não são
sujeitas a licenciamento, isto é, não há necessidade de um projeto e a fiscalização de trabalhos fica
encarregue apenas ao promotor da obra. Geralmente, os promotores de obra dos edifícios em serviço
são os moradores ou as empresas de condomínio, o que poderá ser alarmante pelo facto de 74% dos
inquiridos recorrerem a aplicadores especialistas em coberturas e apenas 15% a projetistas. Torna-se
imprescindível criar um projeto minucioso do elemento construtivo para se obter o desempenho
desejável durante a sua vida útil.
Os produtos de impermeabilizantes mais citados pelos especialistas do sector da construção
são a borracha líquida e os acrílicos, que não contêm nenhuma parte do ETAG-005 dedicado. O
documento de avaliação europeu (EAD) será um novo guia de avaliação, que está previsto para os
SICALPs e que deverá conter novas partes. No questionário, estes são os sistemas menos utilizados
em obras novas e de reabilitação.
Do inquérito concluiu-se que a escolha do sistema de impermeabilização depende da função
que cada pessoa desempenha na obra, confirmando-se uma divergência na escolha do sistema, pois
uns preferem SICALPs com ETA, enquanto outros preferem sem esta, não se verificando uma
uniformidade de critérios. Relativamente aos moradores e aos responsáveis pelo condomínio, a sua
maior preocupação recai sobre a durabilidade. Também consideram importante a existência de um
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certificado e quando têm de participar na escolha de um sistema recorrem maioritariamente aos
aplicadores.
Para os inquiridos especialistas em coberturas, nas obras de reabilitação, os SICALPs são
utilizados equitativamente às membranas betuminosas. Contudo, para obras novas, a utilização de
impermeabilização líquida é reduzida.
A confiança do grupo de especialistas no sistema de impermeabilização depende da
experiência que têm em determinado sistema (30,4%) e na opinião das equipas aplicadoras (39,1%).
Os sistemas não-tradicionais in-situ serem mais recentes e os aplicadores responderem que não
aplicam membranas líquidas, em junção com o grau de confiança dos especialistas, são fatores que
poderão justificar a baixa aplicabilidade de SICALPs em obras novas.
A existência da marcação CE e a durabilidade de um sistema impermeabilizante são muito
importantes, como se apurou nas respostas dos inquiridos.
Como a informação se encontra muito dispersa e pouco uniformizada, considerou-se
importante criar uma lista de verificações que visa facilitar a escolha da melhor solução. Com esta
proposta, tem-se o intuito de apoiar os intervenientes, que não conhecem os SICALPs, a sentirem-se
mais confiantes perante esta situação e, assim, não recorrerem tanto a aplicadores que aplicam os
sistemas com que estão familiarizados, orçamentando apenas uma ou duas soluções.
O ideal seria os fabricantes das impermeabilizações apoiarem ao máximo os responsáveis pela
aplicação, para que estes tenham toda a informação necessária. Neste caso, uma das propostas passa
pelos fabricantes credenciarem os aplicadores que pretendam executar as suas impermeabilizações.

Desenvolvimentos futuros
As coberturas planas podem ser de diferentes tipos consoante a disposição das camadas que
as constituem ou pela utilização que se pretende atribuir-lhes. As coberturas planas podem ser
empregues na recolha das águas pluviais para posterior limpeza do edifício ou rega do jardim. Este tipo
de solução obriga a realização de um projeto e a uma execução mais particularizada. Ademais, este
aproveitamento hídrico faria toda a diferença perante o atual clima de seca em Portugal. Por
conseguinte, este tema poderia ser aprofundado numa próxima dissertação, para entender o impacto,
o custo envolvido e os sistemas de impermeabilização aptos para esta função.
Uma sugestão para desenvolvimento futuro é a aplicação da checklist e outra é o
desenvolvimento de uma aplicação, “app”, com os SICALPs comercializados em Portugal.
Crê-se que as informações reunidas e sintetizadas neste trabalho podem facilitar a
interpretação do mercado de impermeabilizações líquidas ao nível dos sistemas, bem como a perceção
da visão dos inquiridos.
Ao nível da aprendizagem, o autor considera que os objetivos desta dissertação foram
integralmente cumpridos relativamente ao tema abordado.
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were used as EADs 23.
A time horizon for the development of EADs on the basis of ETAGs is provided in Table 3-6. Within
this table, the areas of prioritisation have been identified, as determined by EOTA (following a
survey amongst TABs in 2013 evaluating manufacturers’ interest in the ETAGs and current
technological developments). It is anticipated that the transition from ETAGs to EADs will not be
completed before 2020.

Anexos

Finance is a key issue for TABs and EOTA as these organisations bear most of the cost of developing
EADs. Although, in 2014, EOTA received €360,000 from the Commission24, it has been noted by
EOTA (pers. comm., 2015) that the administrative burden on their organisation has increased
(allegedly due to delays caused by the Commission and the requirement for EOTA to provide
translations) and that insufficient funds are available for them to carry out their tasks. During
consultation, one organisation involved in conformity assessment also commented that the
financing of EAD development is a problem. To overcome this, one stakeholder suggested that
customers should be allowed to pay for EAD development (partly or totally) so that the problem of
EADs being delayed, due to a lack of financing, is avoided. However, it is important to recognise that
the EAD route was specifically provided to cater for products for which there are no standards, or
which are not likely to be covered by a hEN in the future, e.g. innovative products. It is possible that
SMEs that provide such innovation do not have the resources to pay for the development of EADs.

Anexo A – Prazos temporais e níveis de interesse no desenvolvimento dos EAD
(Nwaogu et al. , 2015)

Table 3-6: Time horizon for the development of EADs on the basis of ETAGs
Reference
of ETAG

Product family
Metal Anchors for Use in Concrete
Structural Sealant Glazing Systems
Internal Partition Kits for use as Non-Loadbearing Walls
(Amended version April 2012)
External Thermal Insulation Composite Systems with
Rendering (Amended version February 2013)
Liquid Applied Roof Waterproofing Kits
Systems of Mechanically Fastened Flexible Roof
Waterproofing Membranes (Amended version November
2012)
Timber Building Kits (Amended version November 2012)
Prefabricated Stair Kits (January 2002); updated 2013
(progress file), but not endorsed under CPD
Non load-bearing permanent shuttering kits/systems
based on hollow blocks or panels of insulating materials
and sometimes concrete (June
2002)
Self-Supporting Translucent roof Kits (September
2002)
Light Composite Wood-based Beams and Columns

ETAG 001
ETAG 002

Industry
Interest /
EOTA
priority*
A
B

Indicative
timetable for the
development of
the concerned EAD
31.01.2016
15.12.2018

ETAG 003

B**

15.12.2018

ETAG 004

B**

15.12.2018

ETAG 005

C

15.12.2020

ETAG 006

C

15.12.2020

ETAG 007

C

15.12.2020

ETAG 008

A

31.01.2016

ETAG 009

C

15.12.2020

ETAG 010

C

15.12.2020

ETAG 011

C

31.01.2016

23

EOTA, Pers. Comm. (2015)

24

EOTA Report on the implementation of Regulation EU No 305/2011 including items to be reported
according to Art 67(2) (2014)
CPR Implementation
RPA | 30

Table 3-6: Time horizon for the development of EADs on the basis of ETAGs
Product family

Reference
of ETAG

Industry
Interest /
EOTA
priority*

Indicative
timetable for the
development of
the concerned EAD

(January 2002)
Post-Tensioning Kits for prestressing of Structures (June
2002), updated 2013 (progress file), but not endorsed ETAG 013
A
15.12.2018
under CPD
Plastic Anchors for ETICS (Amended February 2011)
ETAG 014
B
15.12.2020
Three Dimensional Nailing Plates (November 2012)
ETAG 015
C
15.12.2020
Self-supporting Composite Light Weight Panels
ETAG 016
C
15.12.2020
Veture Kits –
Prefabricated Units for
ETAG 017
C
15.12.2020
External Wall Insulation
(November 2005)
Fire protective products
ETAG 018
A**
31.01.2016
Pre-fabricated wood-based loadbearing stressed skin
ETAG 019
C
15.12.2020
panels (November 2004)
Plastic Anchors for multiple use in concrete and masonry
ETAG 020
B
15.12.2018
for non-structural applications
Cold Storage Premises kits
ETAG 021
C
15.12.2020
Watertight covering kits for wet room floors and or walls
ETAG 022
C
15.12.2020
Prefabricated Building Units (August 2006
ETAG 023
C
15.12.2020
Concrete Frame Building Kits (January 2006)
ETAG 024
C
15.12.2020
Metal Frame Building Kits (May 2006)
ETAG 025
C
15.12.2020
Fire Stopping and Fire Sealing Products
ETAG 026
A**
31.01.2016
Falling Rock Protection Kits (Amended version April 2013)
ETAG 027
B
15.12.2018
Fire retardant products (June 2012)
ETAG 028
C
15.12.2020
Metal Anchors for Use in Masonry
ETAG 029
A
31.01.2016
Dowels for structural joints
ETAG 030
C
15.12.2020
Inverted Roofs Insulation Kits
ETAG 031
C
15.12.2020
Expansion joints for road bridges
ETAG 032
C
15.12.2020
Liquid applied bridge deck waterproofing kits
ETAG 033
C
15.12.2020
(July 2010)
Cladding Kits
ETAG 034
C
15.12.2020
Ultra-Thin Layer Asphalt
ETAG 035
C
15.12.2020
Concrete (May 2011)
* Priority is as follows: A = top priority, significant technological developments that may be expected;
B = Medium priority, technological developments that are not expected to be so urgent for the application
in the ongoing processes of issuing ETAs; C= Low priority.
** Depending on the outcome regarding transfer to a hEN, as whole or partially (Article 19(4))
Source: ETAGs used as EADs according to Regulation (EU) No 305/2011 and related development of EADs,
accessed at http://www.apmcr.org/normative/2_5_1.pdf

The transition from ETAGs to EADs is an on-going process throughout which manufacturers have
been requesting ETAs (considered below). The number of requests for ETAs and EADs that are
currently being developed and are due to be published is presented in Table 3-7.
CPR Implementation
RPA | 31
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Anexo B – Orçamentos de reabilitação de uma cobertura mista
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