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I 

RESUMO 
 
 
 
 
 

 Actualmente, o uso de produtos de impermeabilização, de coberturas em terraço, 

aplicados na forma líquida ou pastosa, tem crescido substancialmente. Embora usado 

principalmente na reparação de revestimentos danificados, é, cada vez mais, usado como 

impermeabilização isolada. Este uso crescente deve-se sobretudo a algumas 

características que facilitam a sua aplicação.  

 Com esta dissertação, pretende-se apresentar um estudo sobre sistemas de 

impermeabilização, algumas das suas propriedades físicas e químicas, fazer um 

enquadramento legal e apresentar dados recolhidos em inspecções no terreno, bem como 

as conclusões retiradas do tratamento dos mesmos. 

Apresentam-se as descrições dos diversos materiais usados na impermeabilização 

de coberturas em terraço, sua classificação, as principais anomalias que ocorrem nestes 

sistemas de impermeabilização e apresentam-se possíveis acções a desenvolver com 

vista a prevenir o aparecimento de tais anomalias. 

Assim sendo, esta dissertação pretende contribuir para um melhor conhecimento 

dos sistemas de impermeabilização de coberturas em terraço através da informação 

compilada e das conclusões retiradas das inspecções realizadas. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 Nowadays the use of waterproofing products for flat roofs, applied as a liquid or as 

a paste, is increasing. Although their use has been mainly to repair damaged coatings, 

they have been used more frequently as individual coatings. This growing use is due 

mostly to some characteristics that make its application easier. 

 This dissertation aims at studying waterproofing systems and mentioning some of 

their physical and chemical properties in order to analyse the legal framework and present 

the data collected in field inspections, as well as the conclusions drawn from their 

treatment. 

 The description of the various materials used in waterproofing flat roofs, their 

classification, the main anomalies that happen in these waterproofing systems and the 

possible actions to develop in order to prevent those anomalies from happening are 

presented. 

 Therefore this dissertation intends to make a contribution for a better understanding 

of waterproofing systems for flat roofs through information compiled and conclusions drawn 

from the surveys performed. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Desde tempos imemoráveis que um dos principais objectivos da Humanidade relativamente ao 

seu bem-estar terá sido proteger-se dos agentes atmosféricos e, neste contexto, a cobertura constitui 

uma parte essencial desta protecção. 

Nos edifícios, a cobertura é um elemento de extrema importância, por fornecer conforto e 

segurança aos seus ocupantes, ajudar a preservar a estrutura e, ainda, por funcionar como o 

elemento de construção que protege superiormente o edifício das acções dos elementos da 

Natureza.  

Normalmente, a adopção de coberturas em terraço sucede quando é necessário utilizar a 

cobertura dos edifícios para diversos propósitos ou para satisfazer as actuais necessidades estéticas 

da arquitectura. Estes factores têm levado ao desenvolvimento de novas competências tecnológicas, 

como, por exemplo, a utilização de sistemas de impermeabilização mais eficazes. 

O fluxo migratório do interior, zonas rurais, para as grandes cidades contribuiu 

significativamente para a concentração populacional nos grandes centros urbanos, contribuindo, 

desta forma, para o aumento dos custos associados aos terrenos e às construções em geral. A 

adopção de coberturas em terraço torna-se mais frequente por permitir a realização de várias 

actividades que normalmente eram desenvolvidas ao nível do solo, nomeadamente instalações 

técnicas (por exemplo, a colocação de aparelhos de climatização, heliportos), coberturas ajardinadas, 

etc.. 

Ao longo dos tempos, os materiais aplicados na execução das coberturas têm evoluído 

significativamente, passando dos materiais estritamente naturais na Antiguidade, aos materiais 

sintéticos de última geração.  

Actualmente, a indústria de materiais de impermeabilização tem vindo a desenvolver produtos 

capazes de responder às várias exigências funcionais, seja através da aplicação de várias camadas 

distintas com funções específicas ou através de um único elemento multifuncional. 

Nos dias de hoje, as coberturas em terraço são encaradas, pelos projectistas, como uma de 

entre outras opções possíveis para coberturas, sendo uma alternativa às coberturas inclinadas. Neste 

processo, os desenvolvimentos que têm sido verificados ao nível dos sistemas de impermeabilização 

têm uma importância relevante. 

1.2 – OBJECTIVOS DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação tem como principal objectivo realizar um levantamento dos sistemas de 

impermeabilização de coberturas em terraço, dos materiais usados nos mesmos, estudar algumas 

das principais anomalias que neles ocorrem e das formas de as prevenir e reparar. 

Pretende-se abordar o modo de concepção e execução de sistemas de impermeabilização, 

tendo em vista a identificação das dificuldades mais relevantes, realizar uma análise crítica da 
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concepção de projectos deste tipo de impermeabilização e tirar conclusões que possam ajudar os 

projectistas, construtores e aplicadores nos seus trabalhos.  

Para isso, foram reunidas informações técnicas sobre os sistemas de impermeabilização de 

coberturas em terraço, particularmente, dos revestimentos de impermeabilização, consideradas 

indispensáveis na elaboração de um projecto, tais como os principais elementos condicionantes à 

concepção de tais sistemas e a tecnologia empregue. 

Um dos objectivos principais do trabalho foi o da formação e aprofundamento de 

conhecimentos do autor nesta área da Engenharia Civil. 

1.3 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

A presente dissertação está estruturada em seis capítulos, incluindo este primeiro, a 

introdução, no qual já foram apresentados algumas considerações sobre o tema e os objectivos 

pretendidos com esta dissertação. 

No capítulo 2, referem-se os materiais usados nos sistemas de impermeabilização de 

coberturas, classificando os mesmos sob diferentes critérios e tecendo algumas considerações sobre 

a origem e natureza do material, algumas propriedades relevantes e apresentação dos diversos 

campos de aplicação. 

No capítulo 3, é feita uma descrição das exigências funcionais das coberturas em terraço e 

dos sistemas de impermeabilização, caracterizam-se os sistemas quanto à sua constituição, 

descrevem-se algumas definições e terminologias para ajudar a compreender melhor os produtos de 

impermeabilização e classifica-se, sobre vários aspectos, os diversos sistemas de impermeabilização 

existentes.  

No capítulo 4, apresenta-se um estudo exaustivo das diferentes anomalias existentes em 

sistemas de impermeabilização, classificando-as, analisando-as e apresentando soluções que 

possam ajudar a prevenir o aparecimento das mesmas. 

No capítulo 5, apresentam-se os dados recolhidos nos inquéritos realizados, pelo autor, 

durante a elaboração desta dissertação e a análise destes dados.  

No capítulo 6, apresentam-se as conclusões gerais relativas a esta dissertação. 
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CAPÍTULO 2 – MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
 
 
 
 
2.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Este capítulo tem como principal objectivo apresentar, de uma forma sucinta, os principais 

produtos e materiais de impermeabilização usados na indústria da construção civil, classificando-os e 

agrupando-os de acordo com a sua natureza e utilização. 

 De acordo com alguns autores, – “a eficácia pretendida dos materiais de impermeabilização 

depende não só da sua qualidade, mas também da experiência que se tem da sua utilização em situações 

idênticas ou naquelas em que se presume que os comportamentos possam ser semelhantes. No momento 

de escolher o material de impermeabilização, deve-se evitar as “soluções prontas” apresentadas pelos 

fabricantes desses materiais, pois coexistem no mercado materiais com propriedades muito semelhantes, 

mas cujas diferenças na sua estrutura molecular, composição e processo de fabrico, podem estar na 

origem de várias deficiências ao longo de sua vida útil. É mais prudente avaliar caso a caso, examinar os 

factores condicionantes e influentes e, só após uma análise cuidada, definir a solução mais adequada, que 

pode passar pela utilização de um ou vários materiais” [1, 2]. 

É de notar que, embora grande parte dos materiais apresentados de seguida constituam as 

matérias-primas dos revestimentos de impermeabilização ou o próprio sistema de impermeabilização, 

alguns deles podem formar, conjuntamente com outros materiais, sistemas de impermeabilização. É o 

caso, por exemplo, das camadas de emulsão betuminosa intercaladas com armaduras. 

2.2 - ENQUADRAMENTO LEGAL 

Os principais organismos reguladores, a nível de normalização sobre revestimentos de 

impermeabilização na Europa, são: o CEN (Comité Européen de Normalisation), com as suas normas 

e projectos de norma; a EOTA (European Organisation For Technical Approvals), com as suas 

especificações técnicas; e a UEAtc (Union Européenne Pour L’agrément Technique dans la 

Construction), com as suas directivas e guias (ver anexo 3). 

O comité Técnico 254 (CEN/TC 254) e as subcomissões SC1 e SC2 são os órgãos do Comité 

Europeu de Normalização (CEN) encarregues de preparar as Normas Europeias relativas aos 

revestimentos de impermeabilização de coberturas em terraço.  

Em Portugal, a legislação que regula o uso dos produtos de impermeabilização empregues na 

indústria da construção civil é da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade (IPQ), 

membro português do CEN, através da Comissão Técnica de Normalização (CT) para os 

revestimentos de impermeabilização, cabendo a este órgão a elaboração da versão portuguesa das 

Normas Europeias, em colaboração com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC).  

 Os produtos de impermeabilização aplicados na forma líquida ou pastosa não se encontram, 

actualmente, normalizados pelo IPQ. A homologação dos produtos aplicados na forma citada é 

portanto remetida à legislação estrangeira. 
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O Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU [3]) estabelece, no seu artigo 17.º, 

que a aplicação de novos materiais ou processos de construção para os quais não existam 

especificações oficiais nem suficiente prática de utilização será condicionada ao prévio parecer do 

Laboratório de Engenharia Civil. 

Os produtos líquidos estão contemplados nas especificações técnicas da EOTA, Organização 

Europeia para Aprovação Técnica, na ETAG 005 (ETAG – European Technical Approval Guideline) 

“Liquid applied roof waterproofing kits”, servindo como uma das principais regulamentações para 

homologação deste tipo de produto. 

Nas especificações técnicas da EOTA, na ETAG 005, para os produtos de impermeabilização 

aplicados na forma líquida, são referidos os seguintes revestimentos: 

� emulsões e soluções de betume modificado por polímero; 

� resinas resilientes não-saturadas de poliéster reforçadas com fibra de vidro;  

� poliéster flexível não saturado;  

� betumes modificados por polímero aplicados a quente;  

� poliuretano;  

� emulsões e soluções betuminosas;  

� polímeros dispersáveis em água. 

Actualmente, a maior parte dos produtos de impermeabilização, aplicados na forma líquida ou 

em pasta, comercializados em Portugal é de fabrico estrangeiro. Nestes casos, os requisitos de 

conformidade são regidos pelas normas dos países de origem dos mesmos e em conformidade com 

as normas europeias, especificamente a ETAG 005. 

Em BATISTA [1], faz-se menção a vários organismos de normalização actuantes no sector 

de impermeabilização que são referenciados a seguir, por ordem alfabética: 

� American National Standards Institute (ANSI), EUA; 

� American Society for Testing and Materials (ASTM), EUA; 

� Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Brasil; 

� Association Française de Normalization (AFNOR), França ; 

� British Standards Institute (BSI), Reino Unido; 

� Deutsches Institut für Normung (DIN), Alemanha; 

� Nacional Español de Unificatión (UNE), Espanha; 

� Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), Itália. 

2.3 – CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO  

 Os materiais que constituem os sistemas de impermeabilização podem ser classificados segundo 

diversos critérios, como por exemplo o da natureza dos materiais, o da funcionalidade ou, ainda, o da 

tradicionalidade ou não dos materiais.  

 Apresenta-sem, no Quadro 2.1, algumas formas possíveis de classificação dos materiais de 

impermeabilização, tendo em conta os principais critérios de classificação dos mesmos. 
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Quadro 2.1- Classificação dos materiais de impermeabilização sob vários critérios [5]. 

Classificação Tipo 
M
at
er
ia
is
 d
e 

im
p
er
m
e
ab
ili
za
ç
ão
 

tr
ad
ic
io
n
ai
s
 Quanto ao modo de produção 

Produtos elaborados 

Produtos prefabricados 

Quanto ao modo de aplicação 
Produtos prefabricados 

Produtos aplicados na forma líquida 

Quanto à protecção superficial 
(para produtos prefabricados) 

Membranas auto-protegidas 

Membranas não-protegidas 

M
at
er
ia
is
 d
e 

im
p
er
m
e
ab
ili
za
ç
ão
 n
ão
-

tr
ad
ic
io
n
ai
s
 

Quanto ao modo de produção e 
aplicação 

Produtos prefabricados 

Produtos aplicados na forma líquida 

Quanto à natureza dos 
principais constituintes 

Materiais betuminosos modificados 

Materiais poliméricos 

Materiais com constituição mista 

Quanto à protecção superficial 
(para alguns produtos 

prefabricados) 

Membranas auto-protegidas 

Membranas não-protegidas 

 Quanto ao modo de aplicação, baseando-se no Quadro 2.1, conclui-se que os materiais de 

impermeabilização, tradicionais e não tradicionais, podem ser subdivididos em dois grupos distintos. 

Estes grupos são: materiais aplicados na forma líquida ou pastosa (“in situ”) e materiais 

prefabricados.  

Tendo como objectivo dar uma ideia, embora limitada, dos materiais de impermeabilização 

usados na indústria da Construção Civil, optou-se pela utilização desta última classificação. Esta 

classificação servirá de guia para a discriminação das características, propriedades e campos de 

aplicação dos diversos materiais.  

Apresenta-se, no Quadro 2.2, a classificação dos materiais quanto ao modo de aplicação. 

Quadro 2.2– Classificação dos materiais de impermeabilização de coberturas quanto ao modo 
de aplicação. 

Classificação Tipo 

M
at
er
ia
is
 

tr
ad
ic
io
n
ai
s
 

Aplicados “in situ” 
Camadas múltiplas de asfalto 

Camadas múltiplas de emulsões 
betuminosas 

Prefabricados 
Camadas múltiplas de membranas, 
telas ou feltros betuminosos 

M
at
er
ia
is
 n
ão
-t
ra
d
ic
io
n
ai
s 

Aplicados “in situ” 

Camadas múltiplas de resinas acrílicas 

Camadas múltiplas de resinas 
poliméricas 

Camadas múltiplas de emulsões 
betuminosas modificadas 

Espuma de poliuretano 

Prefabricados 
Membranas de betumes modificados 

Membranas termoplásticas 
Membranas elastoméricas 
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 É de salientar que os produtos aplicados “in situ”, na forma líquida ou pastosa, podem ser 

constituídos quer por materiais tradicionais quer por não-tradicionais, sendo que a diferença entre 

ambos se encontra na presença ou não de material betuminoso na mistura e, quando existe, na 

percentagem desse mesmo material. 

 Os métodos de produção dos materiais tradicionais (betuminosos) consistem num processo 

degradativo (oxidação do betume, por exemplo) em que se confere ao material um conjunto de 

características indispensáveis (penetração, ponto de amolecimento, viscosidade) que permitem a sua 

aplicação como revestimento de impermeabilização (membranas betuminosas). Com o surgimento da 

tecnologia da modificação, estas mesmas características obtém-se através da utilização de 

polímeros, evitando-se assim um envelhecimento prévio, devido à destruição parcial das cadeias de 

hidrocarbonetos do betume, pelo processo referido. Explica-se deste modo a maior longevidade dos 

produtos modificados, quando comparados com os tradicionais [32]. 

2.3.1 - MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO TRADICIONAIS 

 Os materiais tradicionais são os produtos que têm como base os betumes e seus derivados, 

materiais minerais, usados na protecção dos revestimentos, e outros materiais incorporados com vista a 

melhorar o comportamento dos revestimentos de impermeabilização de coberturas em terraço, sendo 

classificados nos seguintes tipos fundamentais: materiais betuminosos, materiais auxiliares, produtos 

elaborados e produtos prefabricados. 

 No quadro 2.3, apresentam-se, em síntese, e de uma forma não exaustiva, os materiais 

tradicionais geralmente utilizados na impermeabilização de coberturas em terraço. Segundo 

GRANDÃO LOPES [4], alguns destes materiais, especialmente os produtos prefabricados, podem 

também ser aplicados em sistemas de impermeabilização nas coberturas inclinadas. 

Quadro 2.3 – Classificação dos materiais tradicionais [4,5]. 

Classificação Tipo 

Materiais 
tradicionais 

Materiais 
betuminosos 

Betume asfáltico 

Asfalto 

Alcatrão e derivados (breu e creosoto) 

Materiais 
auxiliares 

Armaduras 
Feltros 

Telas 

Folhas 

Matérias minerais 
Cargas 

Acabamentos 
Materiais metálicos Folhas 

Produtos 
elaborados 

Emulsões betuminosas 

Pinturas betuminosas 

Produtos betuminosos modificados 

Cimento vulcânico 

Produtos 
prefabricados 

Armaduras saturadas ou 
impregnadas 

Feltros betuminosos 

Telas betuminosas 

Membranas betuminosas 
Armaduras com feltro 

Armaduras com tela 

Armaduras com folha 
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2.3.1.1 – Materiais tradicionais aplicados na forma líquida ou pastosa (“in situ”) 

 O grupo de produtos de impermeabilização tradicionais aplicados “in situ”, na forma líquida ou 

pastosa, é essencialmente constituído pelos seguintes subgrupos e respectivos elementos: 

� Materiais betuminosos 

- Betume asfáltico 

Betumes naturais; 

Betumes de destilação directa; 

Betumes insuflados; 

- Asfalto; 

- Alcatrão. 

� Produtos elaborados 

- Emulsões betuminosas; 

- Pinturas betuminosas; 

- Produtos betuminosos modificados; 

- Cimento vulcânico. 

Materiais betuminosos 

 Betumes são misturas de hidrocarbonetos de origem natural ou artificial, ou de ambas, 

frequentemente acompanhadas pelos seus derivados não metálicos [5]. 

Os materiais betuminosos ou produtos básicos são classificados em: betume asfáltico, 

asfalto, alcatrão e derivados (alcatrão, breu de alcatrão de hulha).  

O alcatrão é um produto betuminoso que se obtém por pirogenação de matérias orgânicas, 

tais como a hulha, a lenhite, a turfa e a madeira. Apresenta-se e aplica-se na forma pastosa (semi-

sólida), ou líquida, e é utilizado como matéria-prima para a preparação de produtos elaborados e de 

feltros com base em alcatrão. O alcatrão de hulha é o mais utilizado para estes fins [4,5,6].  

Actualmente, não é usual aplicar o alcatrão como material de impermeabilização, apesar de 

ter sido muito usado, no passado, como material de impermeabilização. Hoje é usado principalmente 

para a obtenção de outros produtos de impermeabilização com características substancialmente 

melhoradas. 

O alcatrão como produto de impermeabilização ainda poderá ser encontrado em coberturas 

antigas, até finais da década de 80 do século passado, visto até à altura ser usado como tal.   

Devido ao facto de já não ser usado presentemente como revestimento impermeabilizante, 

não se irá descrever o alcatrão como material de impermeabilização.  

 De acordo com GRANDÃO LOPES [4], em Portugal, até por volta de 1984, data em que se 

iniciou no País o fabrico de membranas betuminosas modificadas, a grande maioria das soluções de 

impermeabilização de coberturas tinham como base materiais tradicionais, de entre eles o alcatrão. A 

excepção a esta regra terá sido o uso, com relativo significado, de membranas de borracha butílica. 

a) Betume asfáltico 

O betume asfáltico é um betume de origem petrolífera com propriedades aglutinantes 



8 

características. Este tipo de betume pode ser natural, de penetração ou destilação directa ou, ainda, 

insuflado. 

Estes produtos de impermeabilização são, geralmente, aplicados a quente na forma líquida 

ou em pasta (Fig. 2.1). 

 

Fig. 2.1 – Cobertura impermeabilizada com betume aplicado a quente. 

1 – Betume natural  

Os betumes naturais são uns dos mais antigos produtos de impermeabilização conhecidos 

pelo Homem devido às suas características adesivas e de impermeabilização.  

GRANDÃO LOPES [4], citando VARLAN, define betumes naturais como “hidrocarbonetos 

sólidos ou semi-sólidos, podendo ser geralmente considerados como resíduos de antigos jazigos de 

petróleo onde os elementos mais voláteis haviam migrado e evaporado para o exterior”. 

O betume natural apenas é utilizado como material de impermeabilização após ser submetido 

a um processo industrial de destilação, do qual resulta uma mistura de betume, matéria mineral, 

resíduos orgânicos e água de hidratação [4]. 

Avaliando as propriedade dos betumes naturais, pode-se dizer que apresentam valores 

dentro dos seguintes intervalos [4]; 

� massa volúmica: 1,40 a 1,42 g/cm3; 

� temperatura de amolecimento: 94 a 97 ºC; 

� penetração a 25ºC: 15 a 40 dmm (décimas de milímetro); 

� teor de matérias voláteis (após 5 h a 160 ºC): 1,1 a 1,7%.  

2 – Betume de penetração ou destilação directa   

Os betumes de destilação directa são obtidos por destilação atmosférica ou em vazio das 

ramas de petróleo, após ter sido previamente separada, por decantação, a água emulsionada no 

mesmo [4,7]. Uma condição importante para se obter rendimentos elevados em betume consiste em 

escolher ramas de petróleo de densidade mais elevada possível [4]. 

Os betumes de destilação directa são fundamentalmente caracterizados pelo valor da 

penetração a 25 °C (profundidade a que uma agulha normalizada penetra verticalmente num provete 
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de betume a 25 °C sob dadas condições de carga e de tempo). Aliás, a sua designação é feita por 

dois números (por exemplo, 180/220) que representam os limites entre os quais o valor da 

penetração a 25 °C (expressa em décima de milímetro) está compreendido. Exemplos de betumes de 

destilação directa são os betumes 30/40, 40/50, 40/60, 60/70, 60/80, 80/100, 100/150, 150/200 e 

200/300 [1,10,26]. Para as aplicações correntes como produtos de impermeabilização de coberturas, 

é recomendado que a penetração não deva apresentar valores superiores a 200 dmm, e que a perda 

por aquecimento a 163 °C durante 5 h e a solubilidade no sulfureto de carbono, não devem ser, 

respectivamente, superior a 2% e inferior a 99%, segundo a normalização francesa [4,8].  

As aplicações mais correntes dos betumes de destilação directa são na impregnação de 

feltros betuminosos, de armaduras orgânicas ou inorgânicas, e no fabrico de membranas de 

betumes-polímeros, constituindo parte da matéria-prima das respectivas misturas. São ainda 

largamente utilizados para obtenção, após um processo de transformação, de betumes insuflados [4]. 

3 – Betume oxidado ou insuflado  

Os betumes oxidados, tal como o nome indica, são betumes asfálticos cujas propriedades 

foram modificadas pela insuflação de ar. São obtidos dos betumes de destilação directa por 

insuflação de ar quente na sua massa, a temperaturas da ordem de 250 a 300 °C [4,6]. Durante o 

processo de aquecimento produzem-se reacções de oxidação complexas, cujo resultado é um 

aumento do teor em asfaltenos, resultando daí um produto, o betume insuflado, com características 

melhoradas [4]. 

À semelhança dos betumes atrás descritos, estes betumes também são designados por dois 

números (por exemplo 90/40), o primeiro dos quais indica a temperatura de amolecimento e o 

segundo a penetração a 25 ºC.  

Em Portugal, é corrente o uso de betumes insuflados 85/25, 85/40 ou 90/40 [4]. Apresentam-

se, no Quadro 2.4, as principais características de dois betumes insuflados, produzidos em Portugal e 

ensaiados no LNEC. 

Quadro 2.4 – Características de betumes insuflados de produção portuguesa [4]. 

Características 
Valores determinados 

Betume 85/25 Betume 90/40 

Densidade 1,02 1,03 

Temperatura de amolecimento (ºC) 82 98 

Penetração a 25ºC (dmm)1 20 40 

Ductilidade a 25ºC (cm) 2 3 

Solubilidade no sulfureto de carbono (%) 99,9 … 

Temperatura de inflamação em vaso aberto (ºC) 315 244 

Temperatura de combustão em vaso aberto (ºC) 368 290 

Perda por aquecimento a 163 ºC (%) 0,03 0,3 

 

                                                           
1 Décima de milímetro. 
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 Entre as características melhoradas com a insuflação de ar nos betumes insuflados, a 

temperatura de amolecimento é uma das principais, visto tomarem sempre valores superiores à dos 

betumes de destilação directa de onde provêm. Além disso, a penetração naqueles betumes 

apresenta, na generalidade, valores mais baixos do que nestes [4, 6]. 

 A deformação na rotura é outra característica cuja alteração é mais notória. Os valores 

apresentados pelos betumes insuflados são de uma ordem de grandeza totalmente diferente dos 

apresentados pelos betumes de destilação directa, valores estes que variam de 2 a 10 cm [6]. 

 Como aplicações usuais dos betumes insuflados, referem-se as seguintes: preparação de 

misturas betuminosas para o fabrico de feltros ou telas betuminosas e, para aplicação “in situ”, na 

forma líquida, como produto de ligação desses feltros ou telas entre si e o suporte. No primeiro caso, 

ao betume é adicionado geralmente filler, enquanto que, no segundo, o betume é aplicado puro, sem 

essas cargas [4].  

b) Asfalto 

 O asfalto é uma mistura natural constituída por betume asfáltico e material pétreo 

predominantemente fino. O asfalto natural é extraído de rochas de origem sedimentar, em geral 

calcárias ou grés, que se encontram impregnadas por betume solúvel nos solventes orgânicos 

habituais. 

A razão entre a massa de betume e a massa da rocha, teor de betume solúvel, pode variar não 

só de jazigo para jazigo, mas também no interior de cada um deles. Valores entre 6 e 13% são 

normalmente os teores de betume encontrados nas rochas asfálticas, embora se conheçam jazigos 

onde essas percentagens atingem 2,5 ou 16% [4]. 

GRANDÃO LOPES [4], referindo-se à normalização francesa aplicável a este tipo de 

materiais, diz que esta considera como rochas asfálticas aquelas cuja quantidade de betume 

impregnada não seja inferior a 6%. 

Depois de tratada, moída e peneirada, a rocha asfáltica é utilizada como matéria-prima para o 

fabrico de asfalto. O asfalto derivado deste processo é dividido em dois grupos distintos: asfaltos puros 

e asfaltos areados.  

1- Asfaltos puros que servem, principalmente, de matéria-prima nos processos de fabrico de 

materiais para sistemas de impermeabilização. 

2- Asfaltos areados, que são habitualmente usados como protecção nos sistemas de 

impermeabilização com base em asfalto. 

A principal diferença entre o asfalto puro e o asfalto areado reside no facto deste conter inertes 

minerais com dimensões que podem ir até 6 mm [4, 9] 

A introdução de finos minerais no asfalto, à semelhança de outros produtos betuminosos, 

permite subir a temperatura de amolecimento por via do aumento da sua viscosidade, sem que o 

comportamento à acção de baixas temperaturas seja significativamente alterado [4]. 

Os sistemas de impermeabilização mais correntes a base de asfalto, aplicados a quente na 

forma líquida ou pastosas (“in situ”), são constituídos por duas camadas com funções 

predominantemente impermeabilizantes, e eventualmente uma terceira camada de protecção. 



 11

A camada inferior, cuja espessura é, em geral, de 5 mm, é formada por asfalto puro, e a 

camada superior, com espessura da ordem de 15 mm, por asfalto areado. A camada de protecção 

pode ser realizada por uma betonilha ou por um revestimento asfáltico com inerte grosso. A espessura 

corrente desta camada varia entre 20 a 25 mm [4]. 

Quanto à aplicação de produtos de impermeabilização para coberturas em terraço à base de 

asfalto, salienta-se que devem ser sempre aplicados em sistemas independentes, sobre coberturas 

com pendentes não superior a 3%. A independência do sistema deve ser garantida através da 

colocação prévia de uma camada de dessolidarização constituída, por exemplo, por uma camada de 

papel apropriado. 

Na generalidade das coberturas em terraço não acessíveis, à excepção daquelas localizadas 

em regiões de climas agrestes, é dispensada a aplicação da protecção do sistema de 

impermeabilização formado pelas tais duas camadas de asfalto, puro e areado. A massa total deste 

sistema deve rondar 45 kg/m2. Para as coberturas acessíveis à circulação de pessoas ou de veículos 

automóveis, deve aplicar-se uma protecção pesada que pode ser realizada por uma camada de asfalto 

com inerte grosso com 20 mm de espessura. A protecção deve ser dessolidarizada do sistema de 

impermeabilização com material apropriado. A massa total do sistema incluindo a protecção pesada, 

passa a ser 90 kg/m2 [4]. 

Produtos elaborados  

Os produtos elaborados, aplicados na forma líquida ou pastosa nas coberturas em terraço, 

são classificados em: emulsões betuminosas, pinturas betuminosas, produtos betuminosos 

modificados e cimento vulcânico. 

a) Emulsões betuminosas 

Emulsões betuminosas são soluções com pequenas partículas betuminosas difundidas pela 

mistura, cujos diâmetros são da ordem de 1 a 5 mm. Estão repartidas em duas fases, em que o 

líquido utilizado constitui a fase contínua, é usada a água ou uma solução aquosa, e as partículas 

betuminosas, betume asfáltico, constituem a fase dispersa.  

Existem dois tipos de emulsões betuminosas conhecidas: as aniónicas (alcalinas) e as 

catiónicas. Segundo GRANDÃO LOPES [4], nas emulsões aniónicas utiliza-se o sabão como agente 

emulsionante e nas catiónicas é usada a argila. 

Nas emulsões catiónicas, a percentagem ponderal de argila, relativamente à massa de 

betume, é da ordem de 4%, ocupando o betume cerca de 60% do volume da emulsão [4]. 

Apresentam-se, no Quadro 2.5, algumas das exigências a satisfazer pelas emulsões 

betuminosas e, no Quadro 2.6, alguns valores, característicos, apresentados por emulsões 

betuminosas de fabrico português ensaiadas no LNEC. 
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Quadro 2.5 – Exigências a satisfazer por emulsões betuminosas [4]. 

Características 
Exigências segundo a 
norma ASTM D1227 – 82 

Massa por litro (kg/l) 0,98 a 1,04 
Teor de água (%) 45 a 55 

Resíduo de evaporação (%) 45 a 55 
Teor de cinzas (%) 5 a 20 

Tempo de secagem (h) ≤24 

               As emulsões betuminosas, nas coberturas em terraço, são usadas fundamentalmente como 

produto de impregnação de suportes porosos ou como camadas de sistemas de impermeabilização 

aplicados “in situ”, na forma líquida [4]. 

Os sistemas de impermeabilização de cobertura em terraço com base em emulsões 

betuminosas são usados muito esporadicamente nos dias de hoje, estando limitadas apenas a casos 

pontuais.  

Quadro 2.6 – Características de emulsões betuminosas de fabrico português [4]. 

Características 
(Determinadas segundo a 

norma ASTM D 2939-78) [10]. 

Valores determinados 

Emulsão 1 Emulsão 2 Emulsão 3 Emulsão 4 

Massa volúmica (g/cm3) 1,03 1,04 1,02 0,95 

Teor de água (%) 46,0 49,6 41,5 49,8 

Resíduo de evaporação (%) 54,0 50,4 58,5 50,2 

Teor de cinzas (%) 11,4 14,0 5,7 23,7 

Tempo de secagem (h) <24 <24 24 24 

Apesar de actualmente terem uso muito restrito como revestimento de impermeabilização de 

coberturas em terraço, as emulsões betuminosas são cada vez mais usadas como elemento primário, 

aplicado a frio, como produto de colagem (Fig. 2.2), como impermeabilizante de estruturas 

enterradas, por exemplo as sapatas, e servem também para impregnar suportes porosos e para 

evitar a passagem de vapor de água (camada pára-vapor). 

 

Fig. 2.2 – Aplicação de emulsão betuminosa como primário e elemento de colagem [11]. 
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Os sistemas com base em emulsões betuminosas são constituídos por várias camadas de 

emulsão intercaladas ou não por armaduras. A massa total dos sistemas por unidade de superfície 

varia entre 3 e 6 kg/m22, correspondendo esta última a um sistema de cinco camadas de emulsão 

betuminosa, em que a camada superficial é aplicada com um consumo de 3 kg/m22 [4]. 

b) Pinturas betuminosas  

São produtos betuminosos elaborados, no estado líquido, capazes de se transformar numa 

película sólida, após aplicação à trincha ou à pistola [5]. Elas podem ser primário ou pintura de 

protecção. 

1- Primário – pintura betuminosa aplicada à superfície a impermeabilizar, com o fim de 

favorecer a aderência do material da camada imediata do sistema de impermeabilização [5] (Fig. 2.3). 

 

Fig. 2.3 – Superfície preparada com um primário betuminoso. 

2- Pintura de protecção – pintura betuminosa aplicada à superfície dos materiais 

betuminosos de impermeabilização, com o fim de os isolar do ambiente exterior e lhes conferir 

determinada cor ou brilho [5]. 

O consumo destes produtos é variável, dependendo fundamentalmente da rugosidade e da 

higroscopicidade da superfície de aplicação. Para os dois campos de aplicação citados, a legislação 

espanhola estipula: 300 g/m22, como primário, e um pouco mais, cerca de 330 g/m22, como protecção 

de sistemas de impermeabilização [4]. 

c) Produtos betuminosos modificados  

São materiais resultantes da mistura de produtos betuminosos com pequenas quantidades de 

aditivos (por exemplo resinas), tendo como resultado produtos betuminosos com características 

ligeiramente melhores do que os originais.  

Existem valores limites da quantidade de aditivos que pode ser adicionada à mistura sem que 

o produto resultante passe a ser classificado como um material não-tradicional. De acordo com 

alguns autores, estes valores, de aditivos adicionados aos produtos betuminosos, podem chegar até 

a 12% quando se trata de polímeros. 
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d) Cimento vulcânico  

O cimento vulcânico é um produto resultante da mistura de breu de alcatrão de hulha, óleos 

plastificantes, enxofre e outros aditivos [5]. Serve de matéria-prima para produtos elaborados. 

É um produto de maior consistência e poder de aderência do que o breu de alcatrão ou de 

hulha, propriedades que lhe são conferidas pelos aditivos referidos, especialmente pelo enxofre que 

exerce uma acção fundamental na resistência do cimento aos agentes atmosféricos [4]. 

É um produto preparado “in situ” e aplicado na forma pastosa. É usado em conjunto com 

outros materiais na impermeabilização de coberturas em terraço ou inclinadas. À semelhança do 

alcatrão, actualmente, o seu uso é extremamente insignificante, sendo usado muito esporadicamente 

em casos pontuais. O seu campo de aplicação é semelhante ao do asfalto. 

2.3.1.2 – Materiais de impermeabilização tradicionais prefabricados 

 Os principais produtos de impermeabilização, tradicionais, prefabricados usados na 

impermeabilização de coberturas em terraço, são os seguintes: 

� materiais auxiliares: 

- armaduras; 

- materiais minerais. 

� armaduras betuminosas. 

Materiais auxiliares 

 Na maior parte dos casos, os elementos impermeabilizantes por si só não possuem 

características e propriedades físicas suficientes para satisfazer todas as exigências funcionais 

necessárias para o bom funcionamento como material de impermeabilização, sendo necessário 

recorrer à incorporação de outros produtos com o fim de melhorar o funcionamento e satisfação das 

exigências funcionais requeridas. 

Os materiais auxiliares são todos os produtos incorporados nos materiais de 

impermeabilização com o objectivo de melhorar algumas das características físicas, conferindo, por 

exemplo, maior resistência à tracção, protecção contra os raios ultravioletas, etc.. Estes materiais 

podem ser subdivididos em armaduras e materiais minerais. 

Estes produtos, apesar de serem prefabricados, costumam, na maior parte dos casos, e 

principalmente as armaduras, ser incorporados nos sistemas de impermeabilização aplicados na 

forma líquida ou pastosa, “in situ”, como por exemplo no caso dos feltros de poliéster (Fig. 2.4). 

a) Armaduras 

 As armaduras são elementos flexíveis de forma laminar destinados a conferir resistência 

mecânica aos produtos de impermeabilização. Elas podem ser de três tipos distintos: de feltro, de tela 

e de folha. 
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Fig. 2.4 – Pormenor de um remate, feito com uma mistura cimentícia, onde é visível a armadura. 

Quadro 2.7 – Classificação das armaduras de acordo com a origem [4]. 

Classificação Tipo 

T
ip
o
s 
d
e 
a
rm

ad
u
ra
s 
 

Orgânicas 
Feltros Cartão 

Telas 
Juta 
Algodão 

Inorgânicas 
Feltros Fibra de vidro 
Telas Fibra de vidro 
Metálicas Folhas de alumínio 

Sintéticas 
Feltros Poliéster 
Telas Poliéster, poliamida, etc. 

1. As armaduras de feltro são constituídas pela interligação de fibras de origem orgânica, 

inorgânica ou sintéticas por um processo mecânico adequado, sem fiação, tecelagem ou 

entrançamento. Têm como principal função conferir resistência mecânica ao material de 

impermeabilização, servindo ainda como camada de dessolidarização. 

As armaduras de feltro podem ser de origem orgânica, inorgânica ou sintética. 

� Feltro de origem orgânica: cartão – é um feltro constituído essencialmente por 

fibras de origem vegetal ou animal [5]. Actualmente este tipo de armadura já não é usado nos 

sistemas de impermeabilização. 

� Feltros de origem inorgânica: fibra de vidro – é um feltro constituído 

essencialmente de fibra de vidro. 

� Feltros de origem sintética: poliéster, polietileno, polipropileno, poliamida – são 

feltros feitos com base em derivados do petróleo. 

 Apresentam-se, na figura 2.5, dois exemplos de armaduras de origem sintéticas, de poliéster. 

2. As armaduras de tela (armadura tecida) são constituídas por fibras de origem orgânica, 

inorgânica ou sintéticas ligadas por fiação, tecelagem ou entrançamento.  

As armaduras de tela podem ser constituídas por fibras vegetais (juta ou algodão), por fibras 

sintéticas (poliéster, polipropileno, polietileno ou poliamida) ou por fibra de vidro. Tal como nas 

armaduras de feltro, conferem resistência mecânica, sendo mais eficientes do que estas em relação 

aos esforços de tracção e limite elástico, e funcionam, também, como camada de dessolidarização.  
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Fig. 2.5 – Armaduras de poliéster, tecida e não tecida (feltro). 

3. As armaduras de folha ou membranas são armaduras com superfície contínua 

constituídas por materiais metálicos ou plásticos, não absorventes [5].  

As armaduras de folha são obtidas por ligação de folhas de alumínio, cobre, ou plástica e 

uma pasta contendo o produto de colagem e cargas diversas [1]. Têm como função conferir 

resistência mecânica, funcionar como elemento protector, como barreira pára-vapor, como camada 

de dessolidarização e anti-raízes, podendo ainda melhorar o comportamento ao fogo.  

b) Materiais minerais 

Os materiais minerais, normalmente, são partículas inertes incorporadas nos materiais de 

impermeabilização com o objectivo de conferir ou melhorar algumas propriedades. Tais produtos 

podem ser classificados de cargas ou acabamentos. 

1- Cargas – quando o material é constituído por partículas soltas (filler, fibras ou inertes 

finos) que se adicionam aos materiais betuminosos com o objectivo de lhes conferir propriedades 

específicas [5]. 

2- Acabamentos ou protecções – são as camadas sobrejacentes ao revestimento de 

impermeabilização com o fim de o proteger da acção dos agentes atmosféricos e eventualmente das 

acções mecânicas provenientes da circulação, (Fig. 2.6). 

 

Fig. 2.6 – Membrana betuminosa com acabamentos superficiais em xisto. 
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Armaduras betuminosas 

As armaduras betuminosas são materiais prefabricados, constituídos por uma ou duas 

armaduras recobertas ou impregnadas com uma mistura betuminosa e por material de acabamento 

superior e inferior.  

De acordo com o Projecto de Norma Portuguesa (prNP 3833) [15], as armaduras betuminosas 

podem ser de feltro de fibra de vidro, feltro de poliéster, cartão ou em telas. Consoante a armadura é 

uma tela, cartão ou um feltro, a respectiva membrana resultante designar-se-á por tela, cartão ou feltro 

betuminoso. 

As armaduras são recobertas com um betume sem finos, enquanto que a mistura betuminosa 

de recobrimento contém uma certa percentagem de inertes finos.    

 Em Portugal, as armaduras mais correntes no fabrico das armaduras betuminosas tradicionais 

são os feltros e as telas de fibra de vidro. Embora tenham começado a ser usadas, na produção de 

membranas betuminosas tradicionais, há pouco tempo atrás, comparativamente às armaduras 

orgânicas e inorgânicas, as armaduras sintéticas (especialmente as de poliéster), actualmente, tendem 

a ser as mais usadas na obtenção deste tipo de produto. 

 Os sistemas de impermeabilização constituídos por camadas múltiplas de membranas 

betuminosas tradicionais podem ser aplicados em coberturas de acessibilidade limitada ou acessíveis 

à circulação de pessoas e de veículos ligeiros e pesados [4]. 

 Relativamente aos suportes, não se colocam restrições especiais quando estes são 

constituídos por betão ou argamassa, ou placas de isolantes de aglomerado negro de cortiça. Os 

restantes devem ser objecto de apreciação para cada tipo de aplicação. Esta apreciação é, em geral, 

traduzida numa homologação [4]. 

 Em relação aos processos de ligação destes revestimentos ao suporte, podem utilizar-se 

todas as técnicas correntes relativas à sua aplicação como sistemas aderentes, semi-aderentes e 

independentes. No caso de sistemas aderentes ou semi-aderentes, essas técnicas são a colagem 

com betume insuflado a quente ou a soldadura por meio de chama [4]. 
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2.3.2 – MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NÃO-TRADICIONAIS 

 Os materiais de impermeabilização não-tradicionais são todos os produtos betuminosos 

modificados, com percentagem de elementos modificantes igual ou superior a 7%, e os não 

betuminosos usados na indústria da construção civil. Estes materiais podem ser classificados sob 

diversos critérios, tais como: o modo de produção e aplicação, a natureza dos principais constituintes, 

ou quanto à protecção superficial.  

No Quadro 2.8 apresenta-se uma classificação geral dos materiais não-tradicionais. 

Quadro 2.8 – Classificação dos materiais não-tradicionais [1,4,5]. 

Classificação Tipo 

M
at
er
ia
is
 n
ão
-t
ra
d
ic
io
n
ai
s 

Produtos 
líquidos ou em 
pasta 

Emulsões modificadas Polímeros diversos 

Materiais plásticos 
Termoplásticos 

Termoendurecidos 

Resinas diversas 

Polietileno clorosulfonado 

Polipropileno 

Epóxida 

Vinílicas 

Poliuretano 

Acrílicas e silicónicas 

Poliéster 

Produtos 
prefabricados 

Membranas 

Betumes modificados 

Termoplásticas 

Elastoméricas 

 Elementos modificantes ou modificadores são elementos incorporados nas misturas 

betuminosas com o objectivo de introduzir ou alterar algumas características específicas nos produtos 

de impermeabilização. Como exemplo de elementos modificadores, apresentam-se os polímeros 

(APP, SBS). 

 De acordo com GRANDÃO LOPES [4], em relação aos materiais não-tradicionais, distinguem-se 

aqueles que são apresentados em pasta ou líquidos, tais como emulsões modificadas e outros produtos 

com base em materiais plásticos e elastómeros, e os que são formados por membranas prefabricadas.  

Optou-se pela apresentação da classificação quanto ao modo de aplicação e produção visto 

ser relevante para este trabalho. Apresenta-se no Quadro 2.9 a classificação segundo o modo de 

produção e aplicação. 

2.3.2.1 – Materiais não-tradicionais aplicados na forma líquida ou pastosa (“in situ”) 

 Nesta parte do trabalho, far-se-á o estudo dos sistemas de impermeabilização com base em 

produtos líquidos ou pastosos não-tradicionais. Apresentar-se-á também uma caracterização, a mais 

detalhada possível, destes materiais, apresentando-se algumas das suas propriedades e 

características físicas.  

 GRIFFIN [7] refere que, regra geral, esses materiais se apresentam em um ou dois 
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componentes e são aplicados na cobertura sob a forma líquida ou pastosa. A garantia da 

estanquidade à água dos sistemas por eles formados e a satisfação da generalidade das exigências 

da cobertura só se verificam após o seu endurecimento ou cura. A cura é realizada, no caso de 

produtos de um só componente, por evaporação do solvente ou através de reacções químicas, e no 

caso de produtos de dois componentes, apenas por este último processo. Nesta última situação, a 

cura inicia-se imediatamente após a mistura dos dois componentes.  

Quadro 2.9 – Classificação dos materiais não-tradicionais quanto ao modo de produção e 

aplicação [5]. 

Classificação Tipo 

M
at
er
ia
is
 a
p
lic
ad
o
s 
n
a 

fo
rm

a 
líq
u
id
a 
o
u
 

p
as
to
sa
 

Emulsões e soluções 
Emulsões e soluções betuminosas de betume 
modificado por polímero 
Polímeros dispersáveis em água 

Betume modificado por polímero aplicado a quente 

Resinas poliméricas 

Resinas resilientes não-saturadas de poliéster 
reforçadas com fibra de vidro 
Poliéster flexível não-saturado 

Poliuretano 
Produtos cimentícios Mistura de resinas poliméricas e cimento 

M
at
er
ia
is
 p
re
fa
b
ri
ca
d
o
s
 Betumes modificados 

Betume-polímero APP 
Betume-polímero SBS 

Materiais plásticos 

PVC incompatível com betume 
PVC compatível com betume 

CPE (polietileno clorado) 
FTO ou TPO (poliolefinas termoplásticas 
flexíveis) 

Elastómeros 

Borracha butílica (isopreno-isobutileno) 
EPDM (monómero de etileno-propileno-dieno) 

Polietileno clorossulfonado 

PIB (poli-isobutileno) 

Os produtos líquidos ou em pasta não-tradicionais utilizados na preparação de sistemas de 

impermeabilização aplicados “in situ” são de natureza diversa, tendo no entanto, em geral, como 

base, uma resina, entre as quais são correntes as de polietileno clorossulfonado, de policloropreno, 

de poliuretano, de poliéster não-saturadas, epóxidas, vinílicas e acrílicas. Além destas resinas, 

existem produtos líquidos não-tradicionais que incorporam materiais betuminosos [4]. 

Tal como referido, os materiais não-tradicionais, aplicados na forma líquida ou pastosa, 

contemplados pela ETAG 005 [13] são: emulsões e soluções de betume modificado por polímero, 

resinas resilientes não-saturadas de poliéster reforçadas com fibra de vidro, poliéster flexível não 

saturado, poliuretano, polímeros dispersáveis em água. Para além destes materiais, existem outros 

materiais não-tradicionais, aplicados na forma líquida ou pastosa, não mencionados no mesmo 

documento, como é o caso dos produtos cimentícios. 

Com base na informação recolhida ao longo da elaboração deste trabalho, concluiu-se ser 

possível dividir os produtos não-tradicionais aplicados na forma líquida ou pastosa em quatro grupos 

distintos: as emulsões e soluções de betume modificado por polímero, os betumes modificados por 
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polímeros aplicados a quente, as resinas poliméricas e, por último, os produtos cimentícios. 

Seguidamente, descrever-se-ão, muito resumidamente, os materiais que constituem os 

grupos atrás descritos. 

a) Emulsões e soluções de betume modificado por polímero 

As emulsões ou soluções betuminosas modificadas por polímero são misturas contendo uma 

quantidade substancial de betume dispersa em meio aquoso por um ou mais agentes emulsionantes 

e um ou vários polímeros. A emulsão ou solução pode incorporar inertes, cargas e/ou fibras, ser 

aplicada como um líquido através de trincha, rolo ou pulverizados por meio de uma pistola adequada, 

e quando seca forma uma camada que constitui o revestimento de impermeabilização. 

O tipo de elemento usado na modificação das misturas betuminosas varia de acordo com as 

propriedades que se querem realçar no produto final desta mistura. Para o efeito, são usados 

polímeros ou co-polímeros como elementos modificadores tendo como principal objectivo melhorar 

propriedades como durabilidade, flexibilidade e elasticidade. 

De acordo com a ETAG 005 [13], são vários os tipos de polímeros modificadores 

incorporados nas misturas betuminosas. Enumeram-se de seguida alguns: 

� acrílicos;  

� polipropileno atáctico (APP); 

� policloropreno (CR); 

� acetato de metil-etileno (EMA); 

� etileno-acetato de vinilo (EVA); 

� borracha natural (NR); 

� polibutileno (PB); 

� borracha de estireno-butadieno (SBR);  

� estireno-butadieno-estireno (SBS). 

 Para além dos elementos modificadores, são adicionados, às misturas betuminosas, 

elementos catalisadores com o objectivo de quebrar ou desestabilizar a emulsão, iniciar e acelerar o 

processo de cura. 

As emulsões e soluções betuminosas modificadas por polímeros são aplicadas a frio, 

apresentam alta viscosidade e são misturas homogéneas de betume modificado e solventes 

orgânicos voláteis (iões). 

b) Betumes modificados por polímero aplicado a quente 

Existem produtos betuminosos modificados por polímeros cuja aplicação é feita a quente, “in 

situ”, na forma líquida ou pastosa. 

Segundo GRANDÃO LOPES [4], misturados com materiais betuminosos são, também, 

fabricados os produtos que incorporam resinas vinílicas, os quais contêm ainda, fundamentalmente, 

cargas minerais. Para as resinas vinílicas, conhecem-se as seguintes características: massa 

volúmica, de 1,11 g/cm3, temperatura de amolecimento, de 89 °C, penetração a 25 °C, de 137 dmm 
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(1), e ductilidade, de 31 cm. 

c) Resinas poliméricas 

Os principais componentes de membranas impermeabilizantes com base em resinas 

poliméricas aplicadas na forma líquida ou pastosa são os seguintes: 

� ligante; 

� pigmento; 

� cargas; 

� aditivos. 

O ligante é o elemento que constitui o veículo fixo, neste caso a resina polimérica. É o 

componente que liga as partículas de pigmento e aditivos de modo a formar um filme que, após 

secagem, impermeabiliza a superfície tratada. É o responsável pelas principais propriedades da 

membrana, apresentando uma estrutura polimérica que é a matriz da membrana. 

O pigmento é normalmente material sólido, composto de partículas finas. Este componente é 

insolúvel no ligante. Confere opacidade e cor à membrana, influenciando muitas das suas 

propriedades, incluindo a durabilidade e resistência à corrosão. 

As cargas são componentes semelhantes aos pigmentos mas não dão cor ou opacidade. 

Quimicamente são carbonatos de cálcio, sulfatos e sílicas. São importantes ao nível do controlo do 

brilho, da reologia, da dureza, permeabilidade, etc.. 

Os aditivos são componentes materiais, normalmente adicionados em pequenas 

quantidades, que influenciam tanto as características tensioactivas como de volume do produto. 

 GRANDÃO LOPES [4], citando GRIFFIN [12], refere que as resinas mais usuais, na década 

de oitenta do século vinte, eram as de polietileno colorossulfonado e de policloropreno, as quais 

devem ser aplicadas separadamente em duas camadas sucessivas, formando o respectivo sistema 

de impermeabilização. A resina de policloropreno, aplicada em primeiro lugar, garante 

fundamentalmente a estanquidade à água, e a de polietileno clorossulfonado, aplicada sobre a 

anterior, tem como funções principais resistir à acção do calor, da radiação solar (nomeadamente da 

ultravioleta) e garantir a estabilidade de cor. 

Ao longo da pesquisa bibliográfica, realizada pelo autor deste trabalho, e visitas a algumas 

fábricas de empresas produtoras deste tipo de produto, foi possível constatar que actualmente as 

resinas mais utilizadas na obtenção de material impermeabilizante são as acrílicas e de poliéster. 

Seguidamente, apresentar-se-á a descrição de alguns dos produtos resinosos mais usados em 

impermeabilização de coberturas em terraço. 

O poliuretano pode ser aplicado como uma camada de acabamento nos sistemas de 

impermeabilização, desempenhando as funções de revestimento de impermeabilização. Esta camada 

de poliuretano é aplicada no estado líquido depois de o restante sistema estar montado e pode ter 

várias funções como, por exemplo, protecção do sistema de impermeabilização contra a luz solar 

                                                           
1 Décimas de milímetro. 
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(raios UV) ou como um acabamento estético colorido.  

As resinas à base de poliuretano podem ser mono-componente ou multi-componentes, sendo 

usual a comercialização de produtos constituídos por dois componentes.  

Os revestimentos com base em resinas de poliéster são constituídos fundamentalmente 

pela resina não-saturada, por um endurecedor, um acelerador de presa e pigmentos. A mistura 

destes componentes é feita em obra imediatamente antes da sua aplicação. Como percentagens 

ponderais de cada um destes componentes na mistura, a informação disponibilizada por alguns dos 

fabricantes (Catálogos), refere valores da ordem de 95% para a resina, 3,5% para o endurecedor e 

1,5% para o acelerador de presa. Relativamente à resina, são conhecidos valores da massa 

volúmica, do extracto seco e do teor de cinzas de, respectivamente, 1,02 g/cm3, 62% e 5,2% [4].  

As resinas epóxidas existem na forma bi-componente, misturados em proporções que 

variam entre os diversos fabricantes, com massa volúmica de cerca de 1,26 g/cm3, extracto seco de 

70 a 99%. Um dos componentes pode conter betume de destilação directa. 

Os produtos em pasta para revestimentos de impermeabilização com base em resinas 

acrílicas são conhecidos sob a forma de dispersões ou de emulsões. As suas massas volúmicas 

podem variar de 1,10 a 1,46 g/cm3, correspondendo os valores mais elevados às dispersões acrílicas. 

Mais elevados são também os valores conhecidos para o extracto seco e o teor de cinzas das 

dispersões – que são, respectivamente da ordem de 72 e 35%, – relativamente aos correspondentes 

valores das emulsões – que podem variar entre 48 e 60% [4,14,15,16,17,18]. 

Apresenta-se na figura 2.7 uma amostra de uma resina acrílica onde são visíveis fibras de 

poliéster adicionadas para melhorar a resistência a tracção (ver anexo 4.B). 

 

Fig. 2.7 – Amostra de uma resina acrílica com fibras de poliéster adicionadas. 

Em Portugal, os produtos resinosos contendo borracha butílica são muito usados na 

impermeabilização de coberturas em terraço. Estes produtos são aplicados na forma líquida, 

apresentam elevado grau de elasticidade, mesmo em condições de temperatura extrema (-25 a 80 

°C), são impermeáveis inclusive em zonas com água estagnada e, regra geral, aderem em suportes 

húmidos. 
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d) Produtos cimentícios 

 Os produtos cimentícios existentes no mercado são constituídos, principalmente, por uma 

mistura de resinas poliméricas dispersas em meio aquoso, semelhantes às estudadas atrás, cargas e 

aditivos (filler, cimento).  

Os produtos apresentam-se, geralmente, a dois componentes e a mistura deve ser feita no 

local de obra, nas proporções recomendadas pelo fabricante, tendo como resultado um produto 

pastoso que pode ser aplicado por meio de uma trincha ou talocha (Fig. 2.8). 

As membranas que se formam após o processo de cura apresentam impermeabilidade à 

água, permeabilidade ao vapor de água, são elásticas e apresentam massa volúmica que varia de 

0,90 a 1,50 g/cm3. 

             

Fig. 2.8 – Preparação e aplicação de um produto cimentício [19]. 

Os produtos cimentícios são usados em sistemas aderentes, não só na impermeabilização de 

coberturas em terraço como também em superfícies verticais e enterradas. Podem, ainda, ser 

aplicados com protecção pesada sobre o revestimento (ver anexo 4.A).   

De acordo com a normalização francesa, alguns dos principais parâmetros a considerar na 

avaliação dos produtos líquidos ou em pasta, são; massa volúmica, natureza do solvente, natureza 

do agente ignifugante, extracto seco (camada que se forma após processo de cura), viscosidade ou 

consistência, teor de cargas, espectro de infravermelho e ponto de inflamação. 

Além disso, devem ainda ser consideradas e avaliadas as condições relativas ao transporte, 

armazenamento e aplicação dos produtos líquidos ou em pasta, a saber: embalagem e etiquetagem, 

condições de transporte e armazenamento, duração máxima do armazenamento, duração máxima de 

exposição ao ar, métodos de aplicação, tempo de secagem entre demãos e precauções higiénicas 

[4,14,15,16,17,18]. 

Dos produtos com base em resinas de um componente, como por exemplo as resinas de 

poliuretano e acrílicas, conhecem-se as seguintes características: - densidade de 1,19 a 1,30 g/cm3, 
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extracto seco de 55% e teor de cargas de 10% [4] –, velocidades de polimerização (a 23ºC e 50% de 

humidade relativa) aproximadas a 3 mm/dia, alongamentos à rotura superiores aos 250% e podendo 

ter módulos de elasticidade, a 100% de alongamento, de até aproximadamente 0,4 MPa. Esses 

produtos, além da resina, contêm ainda aditivos diversos como solventes, fillers e pigmentos. 

 

2.3.2.2 – Materiais não-tradicionais prefabricados 

 Os produtos prefabricados usados nos sistemas de impermeabilização de coberturas em 

terraço estão subdivididos em três grupos distintos, que são:  

� betumes modificados;  

� materiais plásticos;  

� elastómeros. 

a) Betumes modificados 

Os betumes modificados ou membranas de betume-polímero, usados nos sistemas de 

impermeabilização, são constituídos por uma ou duas camadas de armaduras e uma mistura 

betuminosa modificada por um polímero de polipropileno atáctico ou por um polímero de estireno-

butadieno-estireno. No primeiro caso, resultam as membranas de betume-polímero APP e, no 

segundo, as membranas de betume-polímero SBS [20]. 

1. Membranas de betume-polímero APP  

As membranas de betume-polímero APP são constituídas principalmente por um betume de 

destilação directa, polipropileno atáctico, cargas minerais e aditivos diversos. Os dois constituintes 

principais, betume e polímero APP, estão na proporção aproximada de um para dois, 

respectivamente. As cargas usuais são as de origem mineral de granulometria reduzida (filler) e as do 

tipo fibroso. Na mistura, as cargas minerais finas não são superiores a 30%, variando geralmente 

entre 5 e 20 %. Entre os aditivos, salientam-se os co-polímeros de etileno-propileno [20]. 

As armaduras utilizadas nas membranas APP são geralmente feltros de poliéster ou fibras de 

vidro. Para a massa nominal das armaduras de poliéster, encontram-se valores entre 150 g/m2 e 250 

g/m2, enquanto que as armaduras de fibra de vidro têm geralmente 50 g/m2 de massa nominal, 

podendo ser integradas numa mesma membrana aqueles dois tipos de armadura. 

 Quando os dois tipos de armaduras, referidos no parágrafo anterior, são incorporados na 

mesma membrana, a massa por unidade de superfície da armadura de poliéster é em regra menor do 

que a que seria utilizada em membranas com apenas uma armadura desta natureza [1,21].  

 Os materiais usados como acabamentos aplicados nas faces das membranas, vulgarmente, 

são: folhas de polietileno ou polipropileno aplicadas em ambas as faces com o objectivo principal de 

evitar a aderência das membranas durante o armazenamento; granulado mineral (areia ou laminado 

de ardósia) aplicados na face superior; folha de alumínio aplicada na face superior. 

 A espessura nominal mais corrente das membranas APP é de 4,0 mm, conhecendo-se, 

também, valores inferiores e superiores a este, não ultrapassando, em geral, os limites de 3,0 e 5,0 

mm [4]. 
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 Apresenta-se, na Figura 2.9, a imagem de uma membrana betuminosa com revestimento 

protector exterior em folha de alumínio. 

 

Fig. 2.9 – Revestimento betuminoso protegido com folha em alumínio. 

2. Membranas de betume-polímero SBS   

As membranas de betume-polímero SBS são constituídas por um betume, geralmente de 

destilação directa, um polímero elastomérico de estireno-butadieno-estireno, cargas minerais e 

aditivos diversos, dos quais se salientam plastificantes, anti-oxidantes e produtos como os repelentes 

de raízes de plantas integrados em membranas usadas em terraços-jandins. A quantidade de 

polímero na mistura varia, consoante o fabricante, entre 7 e 15%, tendo a maioria das membranas de 

fabrico recente 12%. O material fino incorporado na mistura não excede em geral 30% [20]. 

GRANDÃO LOPES [4] cita um estudo realizado por MARÉCHAL sobre dez formulações 

distintas de mistura betuminosas modificadas, em que a quantidade de SBS utilizada rondava em 

média 11%, variando entre os limites de 7,5 e 13,5%. Relativamente ao betume de destilação directa, 

constata-se daquele mesmo estudo que os teores de asfaltenos e maltenos determinados (principais 

elementos dos betumes), eram, em média, da ordem de respectivamente 16 e 73%. 

Em relação à quantidade de material fino incorporado na mistura, tal como no caso das 

membranas APP, é costume não exceder 30%. 

A semelhança das membranas APP, é costume usar armaduras de feltros de poliéster ou 

fibras de vidro nas membranas SBS e a espessura mais corrente das membranas também é 40 mm. 

 Uma das diferenças fundamentais entre as misturas SBS e APP, que tem reflexos no 

comportamento das respectivas membranas, diz respeito ao seu comportamento sob a acção do 

calor. Verifica-se que, em média, a temperatura de amolecimento da mistura SBS nova é 

relativamente mais baixa do que a correspondente da mistura APP; a diferença da média desses 

valores é de cerca de 35 ºC. Ainda em relação a esta característica, nota-se que o envelhecimento 

em estufa a 70 ºC tem maior efeito na mistura SBS do que na mistura APP. Naquela, a variação, em 

valor absoluto, da temperatura de amolecimento após 6 meses em estufa, em relação ao produto 

novo, situa-se no intervalo 0 a -31 ºC, gama de valores muito diferente das misturas APP [4]. 
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 Em síntese, pode concluir-se que as membranas SBS terão um melhor comportamento a 

baixas temperaturas do que as membranas APP, enquanto que para temperaturas elevadas se passa 

justamente o contrário. 

Os sistemas de impermeabilização constituídos por membranas APP e SBS podem ser de 

uma única camada ou de múltiplas camadas, sendo comum a aplicação de membranas APP em 

camada única e de membranas SBS em dupla camada.  

Nos Quadros 2.10 e 2.11, apresentam-se, respectivamente, os critérios de apreciação de 

membranas betuminosas, misturas betume-polímero APP ou SBS, e critérios de apreciação de 

armaduras habitualmente usadas nestas membranas, segundo as directivas UEAtc (ver anexo 4, 

Directivas e Guias UEAtc). 

Quadro 2.10– Critérios de apreciação da mistura betuminosa de membranas de 
betume-polímero “APP” ou “SBS”, segundo as directivas UEAtc [4,22] 

 

Características 
Tipo de 

envelhecimento 

Critério de apreciação 

Parâmetro 
considerado 

Exigência 

Teor de finos Nenhum Tolerância1  ± 5% (2) 

Temperatura de 
amolecimento 

Nenhum Valor médio ≥ 130 ºC ou ≥ 110 ºC (2) 

6 meses a 70ºC 
Tolerância2 ± 10 ºC (7

) 

Temperatura ≥ 100 ºC (5) 

Viscosidade6 
Nenhum Tolerância1 ± 20% 

6 meses a 70ºC Tolerância4 ± 50% 

Penetração a 25ºC (4) Nenhum Tolerância1  ± 5 dmm  (8) 

Penetração a 60ºC (7) 
Nenhum Tolerância1 ± 20 dmm  (8) 

6 meses a 70ºC Tolerância4 ± 30% 

Recuperação elástica 
Nenhum Valor médio 

≥ mínimo estabelecido ou 
≥ 100% (3) 

6 meses a 70ºC Valor médio ≥ 25% (5) 

Flexibilidade a baixa 
temperatura 

(temperatura de não-
fissuração) 

Nenhum Valores individuais ≥ -10 ºC ou ≥ -20 ºC (
3
) 

6 meses a 70ºC Valores individuais ≥ 0 ºC ou ≥ -5 ºC (3) 

1 - Tolerância do valor médio em relação ao valor nominal. 
2 - Valor absoluto. 
3 - Respectivamente para a mistura com base em APP e SBS. 
4 - Tolerância do valor médio relativamente ao correspondente valor para a mistura nova. 
5 - Apenas a considerar para a mistura com base em SBS.  
6 - Apenas a considerar para mistura com base em APP, e quando não forem significativos os 
resultados da temperatura de amolecimento. 
7 - Apenas a considerar para a mistura com base em APP. 
8 - Décima de milímetro. 

As membranas de betume-polímero são especialmente vocacionadas para integrarem 

sistemas aderentes, semi-aderentes ou independentes do suporte. Nos sistemas fixados 

mecanicamente, não são usuais estes materiais [4].  

 



 27

Quadro 2.11– Critério de apreciação das armaduras utilizadas em membranas de betume-polímero “APP” 
ou “SBS” segundo as directivas UEAtc [4,22] 

 

Características  
Tipo de 

envelhecimento 

Critério de apreciação 

Parâmetro 
considerado 

Exigência 

Natureza … … 
Sem 

exigência 
Massa/m2 Nenhum Tolerância1  ± 15% 

Resistência à 
tracção 

Armadura sintética 
não-tecida 

Nenhum Tolerância1 

± 20% 

Armaduras tecidas ou 
minerais não-tecidas 

± 15% 

Alongamento 
na rotura 

Armaduras sintética 
não-tecida 

Nenhum 

Tolerância1 ± 15% 

Armadura mineral 
não-tecida 

… 
≥ mínimo 

estabelecido 

Armadura tecida Tolerância1 ± 20% 

1 - Tolerância do valor médio em relação ao valor nominal. 
 

 Apresentam-se, na Figura 2.10, duas membranas de betume modificado por polímeros. 

             

Fig. 2.10 – Membranas de impermeabilização não protegida e auto-protegida. 

  O processo usual de ligação ao suporte destas membranas, ou entre elas, é através de 

soldadura por meio de uma chama de maçarico, processo que é recomendado para a realização de 

juntas de sobreposição. Pode-se usar igualmente betumes insuflados a quente como elemento de 

ligação e colagem ao suporte destas membranas. 

b) Materiais plásticos 

 Os materiais plásticos estão divididos em quatro grupos, que são: PVC incompatível com 

betumes; PVC compatível com betume; CPE (polietileno clorado), e FTO ou TPO (poliolefinas 

termoplásticas flexíveis) [5]. 

1. Membranas de PVC 

As membranas de PVC plastificado são constituídas por resina de policloreto de vinilo, 
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plastificantes, estabilizantes, pigmentos e cargas, podendo ou não ser armadas. Quando é 

incorporada uma armadura, esta ou é de poliéster ou de fibra de vidro. A presença da armadura tem 

como um dos objectivos minimizar as retracções das membranas devido à perda de plastificante e as 

variações dimensionais devido à acção da temperatura, sendo que tais funções, usualmente, são 

desempenhadas por um feltro aplicado na face inferior deste tipo de membrana. 

 A presença de plastificantes neste tipo de mistura, cuja percentagem pode variar entre 30 a 

40% quando as membranas são obtidas por calandragem ou laminagem e cerca de 20% quando 

obtidas por extrusão, serve para tornar a membrana flexível o suficiente para aplicação como 

revestimento de impermeabilização. Sem a presença de plastificantes, as membranas tornam-se 

rígidas e pouco dúcteis. 

 Sendo os plastificantes monómeros (como os esteres fetálicos), as respectivas membranas 

de PVC são incompatíveis quimicamente com betumes e óleos de origem mineral. A 

incompatibilidade resulta na perda de plastificante da membrana por migração, o que pode conduzir a 

rotura. Para reduzir o efeito da migração dos plastificantes, devem ser utilizados polímeros de 

elevado peso molecular [20]. 

 GRANDÃO LOPES [4] citando BAUM e TUTT diz que, ao fim de quatro a seis anos de 

contacto de produtos de base betuminosa com membranas de PVC plastificado, se perde cerca de 

50% do plastificante das membranas. O calor é uma acção que faz acelerar este fenómeno. 

 

Fig. 2.11 – Membrana de PVC plastificado com armadura de fibra de vidro. 

 As espessuras mais correntes das membranas de PVC plastificado são 1,2 e 1,5 mm. A sua 

massa volúmica pode tomar valores entre 1,25 e 1,35 g/cm3 e a massa por unidade de superfície 

entre 1,6 e 2 kg/m2 [4].  

Quanto à sua aplicação, as membranas de PVC plastificado são vocacionadas para serem 

aplicadas em sistemas de camada única, geralmente independentes do suporte (Fig. 2.11) ou a ele 

fixado mecanicamente, em coberturas de acessibilidade limitada [20].  
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2. Membranas de polietileno clorado (CPE) 

As membranas de polietileno clorado (CPE) são constituídas por uma mistura de polietileno 

de alta densidade (após ter sido previamente clorado), aditivos, estabilizantes e antioxidantes [20]. 

Usualmente, estas membranas são comercializadas sem armadura incorporada, existindo algumas 

situações em que eles são armadas, nestes casos é comum usarem-se armaduras de feltro de 

poliéster não tecido. 

 As ligações destas membranas ao suporte são realizadas por fixação mecânica, não se 

conhecendo soluções de sistemas aderentes ou semi-aderentes [20]. 

 Quanto ao processo de ligação das membranas, nas juntas de sobreposição, são usados 

dois processos: por soldadura com ar quente ou utilizando produtos com base em solventes. Em 

ambos os casos, a largura colada é da ordem de 40 a 50 mm [4]. 

3. Membranas de poliolefinas (TPO ou FPO) 

As membranas termoplásticas flexíveis de poliolefinas (TPO ou FPO) dividem-se em dois 

grupos de acordo com o constituinte principal, polipropileno (PP) ou polietileno (PE). Num grupo, as 

membranas são constituídas por polipropileno e um co-polímero termostático ou elastomérico, tal 

como: etileno-propileno-dieno, etileno-propileno-borracha ou polietileno. No outro grupo, as 

membranas são constituídas por polietileno e um co-polímero termostático ou elastomérico, tal como: 

etileno-propileno-dieno, etileno-propileno-borracha ou polipropileno. A mistura inclui outros 

componentes: fillers, estabilizantes, retardadores de incêndio, antioxidantes e corantes [20].  

c) Elastómeros 

 No grupo das membranas elastoméricas, incluem-se as vulcanizadas e as não vulcanizadas. 

Nestas últimas, poderá ocorrer um processo de cura de características idênticas à vulcanização, após 

aplicação em obra. Contam-se entre as membranas vulcanizadas em fábrica as de monómero de 

etileno-propileno-dieno (EPDM) e as de borracha butílica. Nas não vulcanizadas em fábrica, incluem-

se as de poli-isobutileno (PIB) e as de polietileno clorossulfonado (CPE) [20]. 

1. Membranas de EPDM 

As membranas de EPDM são constituídas por uma mistura de monómero de etileno-

propileno-dieno com aditivos, tais como cargas, agentes de vulcanização e óleos. Em determinadas 

misturas, incorporam-se também, como aditivos, produtos que melhoram o comportamento das 

respectivas membranas à acção do fogo (retardadores de fogo). A pureza do monómero de etileno-

propileno-dieno (sem os óleos que em geral o acompanham) deve ser controlada e o valor mínimo a 

utilizar deve ser de cerca de 30% da massa total da mistura [20]. 

 As membranas de EPDM podem ser ou não armadas, sendo que, quando armadas, 

aplicam-se geralmente armaduras de poliéster ou de poliamida. 

 Os sistemas formados por este tipo de membranas podem ser totalmente aderentes, 

independentes ou fixados mecanicamente ao suporte e estão vocacionados para coberturas de 

acessibilidade limitada a trabalhos de manutenção e de reparação e com valores de pendentes não 
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inferiores a 1,5%.  

Em relação à fixação mecânica das membranas de EPDM, utilizam-se basicamente três 

processos de fixação. Estes processos estão representados na Fig. 2.12, em que: um deles consiste 

na aplicação das peças de fixação próximo de um dos bordos da membrana, as quais são 

posteriormente recobertas por uma faixa de membrana adjacente que se sobrepõe sobre a anterior, 

definindo assim uma junta de sobreposição, CASO A; no segundo processo de fixação mecânica, as 

restantes peças são aplicadas em geral fora da junta de sobreposição, sendo neste caso as cabeças 

dessas peças de fixação recobertas por bandas coladas com cola de contacto, em vez de serem 

pelas faixas das membranas adjacentes, CASO B; o outro processo consiste no uso, em geral, de 

três peças em que se coloca primeiro a peça da base, que é fixa ao suporte com peças apropriadas 

(geralmente com parafusos), sobre a qual é disposta a membrana de EPDM, CASO C [4]. 

 

1- Membrana de EPDM 
2- Parafuso 
3- Suporte 
4- Cápsula de recobrimento 
5- Peça de aperto da membrana 
6- Peça da base para fixação ao suporte 
7- Banda colada 

Fig. 2.12 – Esquemas correntes de fixações mecânicas de membranas de EPDM [4]. 
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Sendo a realização dos remates, das membranas com elementos emergentes da cobertura, 

uma tarefa a ser feita com bastante rigor, visto serem pontos por onde facilmente se iniciam 

problemas de infiltração de água (humidade), apresentam-se, nas Fig. 2.13 e 2.14, um esquema 

pormenorizado e um exemplo de aplicação. 

A aplicação deste tipo de membranas é em geral aconselhada para coberturas de 

acessibilidade limitada a trabalhos de reparação ou de manutenção e são, em geral, aplicados 

totalmente aderentes, independentes ou fixados mecanicamente ao suporte.  

Relativamente ao material de suporte, há que ter em conta a compatibilidade química entre 

estes e os produtos de colagem da membrana de EPDM. A este propósito, refira-se o caso das 

placas de poliestireno e de perlite expandidos, que são afectados pelos solventes existentes nas 

colas. Nestas situações, deve interpor-se uma barreira entre a membrana e o suporte, constituída, 

por exemplo, por um feltro de poliéster com 150 g/m2, que elimine essa possibilidade [4]. 

2. Membranas de borracha butílica  

As membranas de borracha butílica são obtidas pela co-polimerização do isobutileno, por 

acção do isopreno, cuja quantidade na mistura é apenas cerca de 1 a 2% mas é, no entanto, o 

responsável por uma fácil vulcanização. Entram também na mistura percentagens reduzidas de 

outros componentes: EPDM, negro de fumo e aceleradores de vulcanização [20]. 

  Nas membranas de borracha butílica, as armaduras contribuem para a estabilidade 

dimensional e para o aumento da resistência a esforços mecânicos. Embora haja membranas de 

borracha butílica armadas, na maior parte das aplicações em coberturas elas não são armadas. 

 As espessuras mais correntes das membranas de borracha butílica para coberturas são 1,5 e 

2 mm. Membranas de menor espessura podem também ser aplicadas, embora nestes casos não 

devam constituir por si só o sistema de impermeabilização; são de 1, 0,75 ou mesmo 0,50 mm as 

espessuras mais reduzidas das membranas que se conhecem, sendo nestes casos vocacionadas 

para formar, por exemplo, a barreira pára-vapor [4]. 

 Quanto ao comportamento em tracção, encontram-se valores da tensão de rotura variando 

entre 6,7 e 9,0 MPa, e do alongamento na rotura de 400 a 814%. 

Os sistemas de impermeabilização com base nas membranas de borracha butílica podem ser 

de todos os tipos: totalmente aderentes, semi-aderentes, independentes ou fixados mecanicamente 

ao suporte, geralmente aplicados em camada única [20]. 

Relativamente à ligação em obra das peças entre si, existem fundamentalmente dois tipos de 

produtos com essa função para aplicação nas juntas de sobreposição: bandas adesivas e colas [4]. 

Apresentam-se, no quadro Quadro 2.12, algumas das exigências funcionais impostas por 

normas estrangeiras e algumas recomendações de um fabricante sueco, referentes as membranas 

de borracha butílica. 

3. Membranas de poli-isobutileno (PIB) 

As membranas de poli-isobutileno (PIB) são constituídas por uma mistura de poli-isobutileno 

(com peso molecular elevado), cargas minerais e aditivos (como o negro de fumo). Geralmente, estas 

membranas não são armadas existindo, no entanto, algumas integrando armaduras de poliéster 
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coladas à sua superfície inferior. Quando existem, estas armaduras têm uma largura inferior em cerca 

de 50 mm à largura da respectiva membrana, ficando assim livre uma faixa longitudinal junto a um 

dos bordos onde é colada uma banda autocolante que vai permitir a realização das juntas de 

sobreposição em obra [20]. 

Quadro 2.12– Exigências relativas a membranas de borracha butílica novas [4]. 

Características 
Recomendações de 
um fabricante sueco 

Exigências de normalização 
estrangeira 

Norma Exigência 

Espessura (mm) … DIN 53370 ≥ 0,8 

Resistência à tracção (MPa) ≥ 8,3 NBR 7462 ≥ 7,5 

Alongamento na rotura (%) ≥ 300 
SAI 280        

NBR 7462 
≥ 200 ou ≥ 10 1   

≥ 300 

Tensão a 300% de alongamento 
(MPa) 

≥ 4,5 NBR 7462 ≥ 4,0 

Dureza (Shore A)                     
(ºIRH) 

65 – 70 
ASTM D 2240 

64 T 
60 ± 5 

Resistência ao corte das juntas 
coladas (N) 

… NBR 7462 ≥ 35 

Neste tipo de membranas, as variações de dimensões sob a acção da temperatura, quer na 

direcção longitudinal quer na transversal, são sempre inferiores a 1%, para as membranas de que se 

dispõe de informação [4]. 

À semelhança de outros produtos elastoméricos, a aplicação dos sistemas constituídos por 

membranas de poli-isobutileno é destinada a coberturas de acessibilidade limitada.   

 

1- Tira autocolante nas duas faces 
2- Banda autocolante numa das faces 
3- Membrana de PIB de remate 
4- Membrana de PIB do sistema 
5- Suporte 

Fig. 2.13 – Esquema de um remate com uma parede emergente da cobertura [4].  

                                                           
1
 Membranas armadas 
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Fig. 2.14 – Pormenor de realização de um remate (membrana betuminosa prefabricada). 

 Os sistemas de impermeabilização constituídos por membranas PIB podem ser aplicados em 

sistemas aderentes, semi-aderentes ou independentes. Estas membranas também podem ser 

utilizadas em coberturas inclinadas, desde que se apliquem fixações mecânicas para além da 

colagem, e devem ser aplicadas apenas em coberturas de acessibilidade limitada [20]. 
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CAPÍTULO 3 - SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
 
 
 
 
3.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 A utilização de coberturas em terraço tem algumas vantagens quando comparada com a de 

outras soluções de coberturas, existindo várias razões que justificam a sua utilização cada vez maior 

nas sociedades modernas, tais como: razões arquitectónicas, técnicas, ecológicas, ganhos de espaço 

para desenvolvimento de diversas actividades, etc.. 

 Com a crescente utilização das coberturas em terraço ao longo dos tempos, os materiais de 

impermeabilização têm vindo a acompanhar este crescimento. 

Os betumes são produtos conhecidos e empregues na impermeabilização de coberturas e 

noutros tipos de impermeabilizações desde os tempos antigos. Desde então, têm sofrido um longo 

processo de evolução que culmina nos nossos dias com produtos de alta tecnologia. 

 Com o aparecimento de novos produtos de impermeabilização, resultante do rápido 

crescimento na aplicação de soluções inovadoras à base de elementos líquidos ou pastosos, alguns 

elementos ou camadas dos sistemas típicos deixaram de existir ou passaram a ser caracterizados de 

maneira diferente, sendo que algumas funções anteriormente desempenhadas por várias camadas 

distintas passaram a ser desempenhadas por uma única camada [4]. 

 A aplicação dos sistemas de impermeabilização com base em produtos líquidos ou pastosos 

apresenta grandes facilidades em termos do modo de aplicação, sendo possível, na maioria dos 

casos, a sua aplicação ser feita de uma das formas apresentadas na figura 3.1. Existe, no entanto, a 

dificuldade prática que consiste na garantia de aplicação, em obra, dos consumos preconizados, que 

garantam as espessuras recomendadas, e com a regularidade adequada. Esta dificuldade é 

extensível a qualquer sistema aplicado “in situ”. 

No capítulo anterior, foram estudados os diferentes materiais, aplicados na forma líquida ou 

pastosa e prefabricados, cuja grande diferença consiste no modo de aplicação. Para os produtos 

líquidos ou pastosos, após o processo de cura do material, forma-se uma membrana 

impermeabilizante sujeita às mesmas exigências do que os produtos prefabricados. 

Seguidamente, apresentar-se-ão as exigências funcionais de coberturas em terraço, onde 

são aplicados os materiais em estudo e as dos próprios materiais. 

3.2 – EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS 

Definindo exigência funcional, pode dizer-se que é um requisito exigido a determinadas zonas 

de um edifício ou à totalidade do mesmo, tendo como objectivo a satisfação das necessidades dos 

utilizadores (psicológicas, fisiológicas e socio-económicas). 

De seguida, tecem-se algumas considerações relativas às exigências funcionais, quer das 

coberturas em terraço quer dos sistemas de impermeabilização de coberturas.  
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Fig. 3.1- Dispositivos de aplicação “in situ” de revestimentos de impermeabilização [4]. 
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3.2.1 – EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS DAS COBERTURAS 

São coberturas em terraço, aquelas cuja pendente é horizontal ou próxima desta posição. Os 

valores limites da pendente para as coberturas em terraço, adoptados pelo RGEU [3] (Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas) e algumas normas europeias, é de 1% como limite inferior em 

superfície corrente, valor esse que deve ser duplicado no caso particular de coberturas de edifícios de 

habitação social, e 15% como limite superior. 

Os principais requisitos funcionais impostos às coberturas em terraço podem ser expressos 

em várias classes de qualidade, tais como:  

� exigências de segurança (estabilidade, segurança na circulação, segurança contra 

incêndio);  

� exigências de habitabilidade (estanquidade à água, conforto térmico e economia de 

energia, qualidade do ar, conforto acústico, conforto visual, higiene e adequação ao uso);  

� exigências de durabilidade; 

� exigências à aplicação em obra e de funcionamento. 

 A discriminação por classes das exigências funcionais, acima descrita, baseia-se na ISO, DP 

7896 (1982), apresentada no Quadro 3.1.  

3.2.2- EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

As exigências funcionais dos revestimentos de impermeabilização podem ser classificados sob 

diversos aspectos. Entre eles, salienta-se a classificação indicada nas “Directivas Gerais UEAtc para a 

homologação de revestimentos de impermeabilização de coberturas” [22,23] que é apresentada 

mais adiante nesta dissertação. 

A verificação de determinada exigência funcional num elemento de construção depende do 

comportamento físico do mesmo perante certas acções a que está sujeito durante a sua vida útil. 

Os erros de concepção dos revestimentos de impermeabilização podem dar origem a 

anomalias, que podem surgir na zona corrente da cobertura ou nos seus pontos singulares. 

Destacam-se, entre os erros de concepção, a escolha inadequada de materiais e de equipamentos 

de aplicação em obra [20, 24]. 

De acordo com as Directivas Gerais UEAtc para homologação de produtos de 

impermeabilização de coberturas, as exigências funcionais agrupam-se nas seguintes classes: 

exigências de segurança; exigências de aptidão ao uso; exigências relativas à conservação da 

qualidade; e exigências relativas à manutenção e reparação.  

Quanto aos sistemas de impermeabilização, constituídos pelos revestimentos atrás descritos, 

as exigências funcionais classificam-se em: exigências de segurança, exigências de habitabilidade e 

exigências de durabilidade e economia. Tais exigências abrangem as relativas aos revestimentos de 

impermeabilização e a outras camadas que constituem os sistemas de impermeabilização, podendo 

ainda subdividirem-se em outras que serão discriminadas de seguida (ver Quadro 3.2). 
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Quadro 3.1 – Exigências funcionais para as coberturas em terraço (adaptado da ISSO, DP 7896 

– 1982) [5]. 

Exigências Tipos discriminados de exigências 

S
eg
u
ra
n
ça
 Estabilidade 

Resistência a acções climáticas e de utilização  
Resistência a deformações impostas  
Resistência à acção do granizo  
Resistência a acções de choque 

Segurança na circulação Segurança contra risco da queda de objectos perigosos 

Segurança contra incêndio 

Limitação de reacção ao fogo   
Garantia de resistência ao fogo 
Limitação de propagação do fogo (em superfície e em 
profundidade) 

H
ab
it
ab
ili
d
ad
e
 

Estanquidade à água 
Estanquidade à água da chuva   
Estanquidade à neve fundente 
Estanquidade à neve pulverulenta 

Conforto térmico e 
economia de energia 

Limitação da permeabilidade ao ar   
Garantia de resistência térmica 
Controlo da penetração da radiação solar (pelas partes 
transparentes e translúcidas) 

Qualidade do ar 
Ausência de emissão de odores pelos materiais  
Ausência de emissão de gases nocivos pelos materiais 

Acústicas 

Isolamento sonoro à transmissão de sons aéreos do exterior  

Limitação de transmissões marginais de sons aéreos  
Limitação do nível sonoro do ruído originado por acções de 
choque (em condições de uso normal)  
Limitação do nível sonoro do ruído originado pela chuva e 
granizo  
Adequação do comportamento acústico sob o efeito do 
vento, de variações de temperatura e da humidade  
Adequação de absorção acústica do tecto 

Aspecto 

Planeza do tecto  
Limitação de defeitos superficiais e textura (do parâmetro 
interior)  
Adequação para receber acabamento de tecto  
Aspecto exterior 

Higiene Ausência de retenção de água 

Adequação ao uso 

Possibilidade de circulação    
Resistência a acções de choque 
Resistência a acções de punçoamento  
Resistência aos agentes químicos 
Resistência ao cigarro aceso 

D
u
ra
b
ili
d
ad
e
 

Durabilidade 

Limitação das perdas de desempenho sob efeito das acções 
climáticas e dos agentes atmosféricos  

Limitação das perdas de desempenho sob efeito ou 
projecções de água e de condensações 

A
p
lic
aç
ão
 e
m
 

o
b
ra
 e
 d
e 

fu
n
ci
o
n
am

en
to
 

Aplicação em obra e de 
funcionamento 

Adequação dos componentes ao transporte   

Adequação dos componentes ao armazenamento  

Segurança no trabalho 

Facilidade de conservação 
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Exigências de segurança 

 As exigências funcionais relativas à segurança, nos sistemas de impermeabilização, dividem-

se em: exigências de resistência ao vento, exigências de segurança contra incêndio e exigências de 

segurança no uso. 

a) Exigências de resistência ao vento 

Para as exigências relativas à acção do vento, o revestimento de impermeabilização 

associado ao seu suporte e com protecção adequada não deve apresentar, sob a acção das sucções 

devidas ao vento, risco de levantamento e arrancamento ou rotura. As acções devidas ao vento na 

cobertura são determinadas de acordo com a regulamentação em vigor, tendo em conta as 

características da construção (traduzidas por coeficientes de forma), a sua localização e as 

características do vento (definidas pela pressão dinâmica). 

 Quadro 3.2 – Exigências funcionais dos sistemas de impermeabilização. 

Exigências Descrição da exigência 

S
eg
u
ra
n
ça
 

Exigências de resistência ao vento 
Resistir as forças de sucção devidas ao 
vento não apresentado risco de 
levantamento ou rotura. 

Exigências de segurança contra 
incêndio 

Devem limitar a propagação das chamas a 
superfície e não permitir a penetração, em 
alguns casos, os materiais devem ser não 
inflamáveis. 

Exigências de segurança no uso 
Não devem libertar produtos que possam 
pôr em risco a saúde dos utilizadores. 

H
ab
it
ab
ili
d
ad
e
 

Estanquidade à água 
Devem constituir uma barreira eficaz à 
passagem de água do exterior para o 
interior. 

Conforto térmico e higrotérmico 
Os sistemas devem proporcionar condições 
de temperatura e humidade de conforto. 

Conforto visual (qualidade do aspecto) 
Devem apresentar um aspecto aceitável, 
com o mínimo de imperfeições possíveis 
(pregas, rugas, etc.) 

Resistência mecânica (ao 
punçoamento) 

Devem ter resistência mecânica suficiente 
às acções aplicadas aos sistemas de 
impermeabilização, devidas ao uso normal.   

D
u
ra
b
ili
d
ad
e 
e 
ec
o
n
o
m
ia
 

Durabilidade 
Devem ter uma constituição que permita 
resistir às acções ao logo do tempo de vida 
esperado. 

Facilidade de manutenção 
Devem permitir acesso fácil para as acções 
de manutenção (inspecções periódicas, 
limpeza). 

Facilidade de reparação 
Devem ser executados de forma a permitir 
reparações com um grau de facilidade e 
economia aceitável. 
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Os efeitos da acção do vento a ter em conta sobre a generalidade dos sistemas de 

impermeabilização e os materiais que o constituem são os seguintes: perda de aderência entre o 

sistema e o seu suporte; perda de aderência nas juntas das membranas ou entre as próprias 

membranas; deslocamento da protecção solta (em sistemas com este tipo de protecção); perda de 

coesão dos materiais [20]. 

b) Exigências de segurança contra incêndio 

O sistema de impermeabilização deve, no seu todo, ter características que limitem a 

propagação das chamas a superfície, a penetração do fogo e, em determinados casos, a 

inflamabilidade dos materiais. 

O comportamento ao fogo dos sistemas de impermeabilização depende da camada de 

protecção, do tipo de revestimento propriamente dito, do suporte e da pendente da cobertura [4]. 

c) Exigências de segurança no uso 

Quanto às exigências de segurança no uso, os materiais que constituem os revestimentos de 

impermeabilização devem cumprir as disposições regulamentares em vigor, nomeadamente no que 

se refere à possibilidade de libertação de gases tóxicos ou de outros produtos que possam pôr em 

risco a saúde dos utilizadores [4]. 

As outras exigências de aptidão ao uso determinam que o revestimento tenha um aspecto 

razoável, não contenha componentes solúveis na água capazes de causar manchas nos edifícios 

com os quais possam entrar em contacto e possuam a necessária resistência mecânica [20].  

Exigências de habitabilidade 

 As exigências de habitabilidade ou aptidão aos uso, designação que varia consoante o autor, 

dividem-se em: exigências de estanquidade à água, exigência de conforto térmico e higrotérmico, 

exigência de conforto visual e exigência de resistência mecânica. 

a) Exigência de estanquidade à água 

 Sendo a impermeabilização um dos objectivos principais para a aplicação dos sistemas de 

impermeabilização, os revestimentos, usados em tais sistemas, devem constituir uma barreira eficaz 

à passagem de água do exterior para as camadas subjacentes. 

b) Exigência de conforto térmico e higrotérmico 

 O sistema de impermeabilização, em particular o isolamento térmico, deve ser capaz de 

proporcionar condições de temperatura e humidade de conforto, quer no inverno como no verão. 

c) Exigências de conforto visual (qualidade do aspecto) 

O aspecto da cobertura em geral e do sistema de impermeabilização, especificamente, deve 

ser aceitável, devendo para tal apresentar planeza e o mínimo de imperfeições, tais como 

empolamentos, pregas, rugas, sulcos ou concavidades no revestimento. 
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d) Exigência de resistência mecânica (ao punçoamento) 

O revestimento de impermeabilização deve ter a resistência mecânica suficiente para resistir 

aos agentes a que estará sujeito, conservando as suas características durante um certo tempo, 

tempo de vida útil, normalmente superior a 10 anos. 

Os agentes cuja acção é susceptível de causar alterações e danos aos revestimentos são os 

seguintes: agentes atmosféricos (vento, água da chuva, granizo, radiação solar); agentes químicos; 

agentes microbiológicos (bactérias, líquenes, criptogâmicas e bolores); movimentos do suporte 

(retracção, fissuração deslocamentos); solicitações mecânicas inerentes ao uso normal 

(punçoamento, desgaste); acções devidas à camada da protecção da impermeabilização [4]. 

Exigências de durabilidade e economia 

 As exigências de durabilidade e economia, de acordo com PAIVA [5], dividem-se em: 

exigências de durabilidade, exigências de facilidade de manutenção e exigências de facilidade de 

reparação.  

a) Exigências de durabilidade 

Os sistemas de impermeabilização devem ter uma constituição tal que ao longo do tempo de 

vida útil espectável, possam resistir aos agentes e acções (agentes atmosféricos, químicos e 

biológicos, movimentos do suporte, acções mecânicas no uso, outras acções mecânicas) 

susceptíveis de causar danos que obriguem a uma reparação total, ou substituição completa do 

sistema.  

b) Exigência de facilidade de manutenção 

O sistema de impermeabilização, no seu todo, deve permitir facilidade de acesso, permitindo 

inspecções periódicas (pelo menos uma por ano) e trabalhos de manutenção aos mesmos. Estes 

procedimentos proporcionam durabilidade aos sistemas evitando a degradação prematura, 

permitindo, assim, o cumprimento do tempo de vida útil estabelecido para os materiais que os 

constituem.  

A manutenção regular da cobertura deve incluir, por exemplo, a recolha das folhas mortas e 

de outros detritos, a verificação do bom funcionamento do sistema de escoamento de água ou até a 

substituição da protecção ligeira (caso exista) e trabalhos de reparação sempre que nos 

revestimentos de impermeabilização se verifiquem danos que possam pôr em risco a estanquidade à 

água da cobertura. Estas reparações vão depender, obviamente, da solução do sistema de 

impermeabilização existente e do período de uso desse sistema [20]. 

c) Exigência de facilidade de reparação 

Os sistemas de impermeabilização devem ter uma constituição e ser aplicados de forma a 

permitir que, em caso de anomalias, devidas às acções a que estão sujeitos, seja feita a reparação 

com um grau de facilidade e economia aceitável. 
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3.3 – CONSTITUIÇÃO TIPO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

 De seguida, apresentam-se alguns termos e definições que ajudarão a compreender melhor a 

constituição dos sistemas de impermeabilização, bem como a dar uma ideia das principais funções 

das diferentes camadas que constituem tais sistemas.  

 As principais camadas que constituem as coberturas em terraço são: estrutura resistente; 

suporte de revestimento de impermeabilização; revestimento de impermeabilização; camada de 

isolamento térmico; e camada de protecção do revestimento. 

Apresenta-se, na figura 3.2, um esquema tipo de uma cobertura em terraço com a respectiva 

discriminação das camadas constituintes. 

 

1 – Protecção do revestimento de impermeabilização 
2 – Camada de dessolidarização 
3 – Revestimento de impermeabilização 
4 – Camada de isolamento térmico 
5 – Barreira pára-vapor 
6 – Camada de forma 
7 – Camada de regularização 
8 – Estrutura resistente (em betão) 

 

Fig. 3.2 – Disposição das camadas numa cobertura em terraço [4]. 

Além destas, podem ainda constituir uma cobertura em terraço, a camada de difusão de 

vapor de água [4, 5]. 

 É de salientar que, em certos casos particulares de coberturas em terraço, existem camadas 

específicas não descritas no parágrafo anterior. Por exemplo, nas coberturas ajardinadas existem 

camadas como: barreiras de protecção térmica e de separação química [4]; camada drenante, 

camada filtrante e camada vegetal [1,25]. 

 Faz-se, de seguida, uma apresentação das definições de algumas das principais camadas 

que constituem as coberturas em terraço, bem como a apresentação de um exemplo. 

 Camada(s) de protecção – camada ou camadas aplicadas sobre o revestimento de 

impermeabilização em obra ou em fabrica (auto protecção) com as funções principais de o proteger 
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contra o efeito da radiação solar ou contra acções mecânicas (p. ex. desgaste e levantamento sob acção 

do vento) e eventualmente com uma função adicional de ordem estética [5]. 

 Camada de dessolidarização – camada disposta entre o suporte e o revestimento de 

impermeabilização, ou entre este e uma camada de protecção rígida, com as funções de impedir a 

aderência entre ambos, permitir movimentos diferenciais ou impedir eventuais reacções químicas [5]. 

 Revestimento de impermeabilização – revestimento contínuo constituído por uma ou mais 

camadas e aplicado em toda a superfície da cobertura com a função de impedir a penetração da água 

para as camadas subjacentes [5]. 

 Camada de difusão do vapor de água – camada de ar contínua disposta sob o revestimento de 

impermeabilização ou sob a camada pára-vapor, com a função de igualar a pressão do vapor de água. 

Eventualmente, pode ficar em comunicação com o ambiente exterior [5]. 

 Camada anti-punçoamento ou anti-perfurante – camada disposta entre o revestimento de 

impermeabilização e uma protecção pesada com a função de minimizar os efeitos sobre aquele das 

acções mecânicas [5]. 

Camada de regularização – camada   destinada  a   regularizar  a   superfície   de uma   camada 

ou a conferir-lhe propriedades mecânicas adequadas à aplicação de uma camada sobrejacente. 

Distinguem-se as camadas de regularização do isolamento térmico e da estrutura resistente [5]. 

Camada(s) de isolamento térmico – camada ou camadas constituídas por um isolante térmico 

leve, com a função de conferir à cobertura o nível de isolante térmico requerido [5]. 

Camada pára-vapor – camada ou membrana, estanque ou quase estanque ao vapor de água, 

com a função de limitar a difusão de vapor de água para as camadas superiores [5]. Quando existe uma 

camada de isolamento térmico, susceptível à acção da água, a camada pára-vapor é aplicada sob esta, 

devido a eventual condensação do vapor, o que reduziria a capacidade isolante [4]. 

 Camada de forma – camada de espessura variável destinada a criar uma pendente na 

cobertura que assegure o escoamento da água [5]. Esta camada pode constituir por si só a camada de 

isolamento térmico; neste caso a barreira pára-vapor deve ser então colocada entre as camadas de forma e 

de regularização. Esta última camada pode ser dispensada quando a camada de forma for directamente 

aplicada sobre a estrutura resistente, e quando não haja necessidade de uma barreira pára-vapor [4]. 

Estrutura resistente – parte da cobertura destinada a suportar as cargas e outras acções 

mecânicas actuando na cobertura [5]. 

3.4 – CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS QUANTO À LOCALIZAÇÃO DAS CAMADAS 

 A classificação sob este ponto de vista julga-se importante porque consoante a posição 

relativa de cada camada se fazem sentir de forma diferente os efeitos das acções correntes a que 

estão sujeitas as coberturas em terraço (acções térmicas, mecânicas e outras), especialmente sobre 

o revestimento de impermeabilização [4]. 

Quanto à disposição das camadas na cobertura em terraço, especificamente a camada de 

isolamento térmico, os sistemas de impermeabilização podem ser classificados em: sistemas de 

cobertura tradicional; sistemas de cobertura invertida; e sistemas com o isolamento térmico sob a 

estrutura resistente.   
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a) Sistemas tradicionais de impermeabilização de cobertura em terraço 

 Esta solução consiste na aplicação do isolamento térmico em camada intermédia, como 

suporte da impermeabilização, ou ainda, embora menos usual, como suporte de uma camada de 

forma [4]. Este tipo de solução, em que o revestimento de impermeabilização se sobrepõe ao 

isolamento térmico, é conhecido como sistema de impermeabilização de cobertura normal ou 

tradicional. 

 Apresenta-se, na figura 3.3, o esquema de uma solução de cobertura tradicional. 

 

 

A – Isolamento térmico suporte                                          B – Isolamento térmico suporte de uma  

           da impermeabilização                                                                 camada deforma  

1- Impermeabilização 

2- Isolamento térmico 

3- Camada de forma 

4- Estrutura resistente 

Fig. 3.3 - Esquema de uma cobertura tradicional [4]. 

b) Sistemas com o isolamento térmico sobre a impermeabilização (“cobertura invertida”) 

Esta solução consiste na aplicação da camada de isolamento térmico sobre o sistema de 

impermeabilização (Fig. 3.4 e 3.5). Esta solução é correntemente designada por "cobertura invertida", 

dada a inversão de posicionamento, relativamente a uma solução normal, das camadas de 

isolamento térmico e de impermeabilização [4]. 

GRANDÃO LOPES [4], em 1994, afirmava que a solução em cobertura tradicional, camada 

de isolamento térmico sob o revestimento de impermeabilização, era a de uso mais corrente na 

altura. Actualmente, pode-se constatar que a adopção da solução em cobertura invertida tem um uso 

mais generalizado. 

Salienta-se que, nestas soluções, é dispensada a utilização da barreira pára-vapor e da 

camada de difusão de vapor de água [4]. 
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1- Protecção pesada com materiais soltos 

2- Protecção pesada rígida 

3- Isolamento térmico 

4- Impermeabilização 

5- Camada de forma 

6- Estrutura resistente 

Fig. 3.4 - Esquema de uma “cobertura invertida” [4]. 

 

Fig. 3.5 – Isolamento térmico sobre o revestimento de impermeabilização. 

c) Sistemas de impermeabilização com o isolamento térmico sob a estrutura resistente 

Finalmente, uma terceira solução, alternativa ou complementar às anteriores, resulta da 

aplicação do isolamento térmico pela face inferior da estrutura resistente, quer em tectos falsos, quer 

como camada ou revestimento aderente a essa estrutura (Fig. 3.6).  

Note-se que, em geral, deve ser evitada a utilização desta solução dado que conduz a uma 

redução significativa da inércia térmica, especialmente quando a estrutura resistente da cobertura é 

pesada (como é, por exemplo, o caso das lajes de betão armado) [4]. 
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A – Isolamento térmico em tecto falsos           B - Isolamento térmico aderente à estrutura resistente 

1- Impermeabilização 

2- Camada de forma  

3- Estrutura resistente 

4- Isolamento térmico 

Fig. 3.6 - Esquemas de coberturas com o isolamento térmico sob a estrutura resistente [4]. 
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CAPÍTULO 4 - ANOMALIAS EM REVESTIMENTOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
 
 
 
 
4.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste capítulo, pretende-se apresentar algumas das principais anomalias que ocorrem nos 

revestimentos de impermeabilização, classificando-as de acordo com a zona em que se 

encontram (superfície corrente ou pontos singulares) e, ainda, de acordo com as camadas em que 

se situam num sistema de impermeabilização e fazer uma apresentação de acções preventivas 

que visam minimizar o aparecimento destas anomalias.  

A análise que se faz de seguida é resultado de uma pesquisa bibliográfica, do estudo de processos 

de fabrico dos materiais de impermeabilização, fornecidos por alguns dos fabricantes, e das inspecções 

realizadas a algumas coberturas em que tais materiais foram aplicados. 

Tal como referido, após a aplicação dos materiais de impermeabilização estudados no capítulo 2, 

quer sejam aplicados na forma líquida quer como elementos prefabricados, forma-se uma membrana 

impermeabilizante. Esta membrana, aqui designada muitas vezes só por revestimento de 

impermeabilização, fica sujeita a várias acções que podem originar as diversas anomalias descritas 

seguidamente.  

Tem-se verificado, ao longo do tempo, que as anomalias em revestimentos de impermeabilização 

só são detectadas quando se verificam infiltrações de água proveniente da cobertura ou quando aparece 

humidade nos espaços subjacentes. Estes casos estão normalmente ligados ao facto de não se fazerem 

inspecções regulares ou não serem respeitados os tempos de vida útil dos revestimentos, à má aplicação 

dos sistemas, a erros na concepção dos projectos ou a defeitos de fabrico dos materiais. 

As anomalias surgem, normalmente, devido a um conjunto de causas associadas entre si, embora 

haja situações em que elas aparecem não por causa de vários factores, mas como resultado de uma única 

causa. 

De acordo com GRANDÃO LOPES [26], uma anomalia numa cobertura em terraço pode não 

ser apenas resultado de um erro específico de projecto, de fabrico ou de execução (tal como em geral 

acontece), mas sim de um conjunto de factores relacionados, quer com a concepção do sistema de 

impermeabilização (tendo em conta as respectivas camadas subjacentes e sobrejacentes), quer com 

condições particulares de fabrico, quer ainda com os processos e cuidados de aplicação dos vários 

materiais.  

Em GOMES [27], é dito que a “principal causa da deterioração dos revestimentos impermeáveis 

resulta da elevada sensibilidade aos agentes de envelhecimento natural que se processa em função do 

tempo, das condições de exposição, das variações de temperatura e das alternâncias de secura e 

humidade. Os produtos mais correntes de impermeabilização têm componentes voláteis de cuja 

progressiva eliminação resultam o seu endurecimento, perda de plasticidade, retracção e consequente 

fendilhação”. 

 Tendo em vista a classificação das anomalias de acordo com a sua localização na cobertura, 

elas podem dividir-se em duas zonas distintas e com características problemáticas distintas. Estas 
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zonas são: superfície corrente, caracterizada por vastas zonas planas, e pontos singulares, que são as 

zonas onde os elementos dos sistemas de impermeabilização revestem contornos não planos, por 

exemplo as platibandas, juntas de dilatação, pontos de drenagem, etc.. 

Os sistemas de impermeabilização são constituídos por diversas camadas com características 

diferentes, como por exemplo a camada de isolamento térmico. Tendo em conta as diferentes camadas 

existentes num sistema de impermeabilização, as anomalias podem ser classificadas em: anomalias no 

revestimento de impermeabilização; anomalias no isolamento térmico; anomalias na camada drenante; 

anomalias na camada de forma; anomalias no revestimento de protecção e de circulação; etc.. 

Nesta dissertação, faz-se, essencialmente, uma análise às anomalias nos revestimentos de 

impermeabilização.   

De uma forma geral, pode dizer-se que os principais casos de anomalias em revestimentos de 

impermeabilização são devidos à acção da humidade, à fendilhação do revestimento, ao 

envelhecimento e degradação dos materiais não relacionáveis à humidade ou a desajustamentos face a 

determinadas exigências funcionais. 

A humidade causadora de anomalias em revestimento de impermeabilização pode ter origem 

em diversos factores, como humidade de construção (betões leves em camadas de forma); humidade 

de precipitação, devida a retenção prolongada de água sobre o revestimento; humidade de 

condensação (em camadas de forma e em suportes isolantes). Estes factores, geralmente, causam 

alterações das propriedades físicas dos revestimentos, aumento da condutibilidade térmica dos 

materiais isolantes, degradações do revestimento, empolamento (devido a presença de água confinada 

sob a impermeabilização), deslavagem dos produtos de colagem das juntas entre telas ou membranas 

de impermeabilização (com perda de estanquidade), apodrecimento de materiais orgânicos e 

desenvolvimento de vegetação parasitária. 

O envelhecimento e a degradação dos materiais, não imputáveis à humidade, originando perda 

de estanquidade, são usualmente os seguintes: arrancamento por sucção do vento dos revestimentos 

de impermeabilização aplicados em sistema independente, sem protecção pesada; arrancamento por 

sucção do vento de complexos de impermeabilização (por perda de aderência das fixações ou por 

rotura dos painéis isolantes); perfuração de revestimentos de impermeabilização, por descuido na 

utilização da cobertura ou por ausência de protecção; perfuração de revestimentos de 

impermeabilização, sob apoios de lajetas de sombreamento; escorrimento e ondulações de 

revestimentos de impermeabilização, por amolecimento exagerado; ataque dos revestimentos de 

impermeabilização por raízes de plantas. 

Outros factores causadores de anomalias em revestimentos de impermeabilização são os 

desajustamentos face a determinadas exigências funcionais, como por exemplo a classe de reacção ao 

fogo inadequada, protecção solar insatisfatória, etc.. 
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4.2 – CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS CASOS DE ANOMALIAS EM SISTEMAS DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS EM TERRAÇO 

 As anomalias nos revestimentos de impermeabilização de coberturas em terraço, de acordo 

com a sua localização na cobertura, tal como referido, são classificadas em anomalias em superfície 

corrente e anomalias em pontos singulares.   

4.2.1 - Anomalias em superfície corrente da cobertura em terraço 

 De acordo as características e causas das anomalias em superfície corrente, elas podem ser 

classificadas em [28]: 

� fissuração do revestimento de impermeabilização; 

� perfurações no revestimento de impermeabilização;  

� empolamentos no revestimento de impermeabilização; 

� descolamento das juntas de sobreposição dos revestimento de 

impermeabilização; 

� arrancamento do revestimento de impermeabilização; 

� permanência prolongada de água sobre o revestimento de impermeabilização; 

� formação de pregas. 

a) Fissuração do revestimento de impermeabilização 

As acções transmitidas ao revestimento de impermeabilização pelos elementos envolventes, 

associadas à qualidade dos produtos usados no seu fabrico, estão directamente ligadas às causas do 

aparecimento de fissuras no revestimento. 

 As fissuras podem ser originadas por diversos factores, entre os quais se destacam alguns 

como: fissuração causada por retracção inicial do suporte, fissuração por variações de origem térmica 

do suporte, fissuração por deformação do suporte e fissuração por envelhecimento dos materiais de 

impermeabilização. 

É dito, em GRANDÃO LOPES [26], que, um dos casos típicos desses defeitos é a inexistência de 

uma camada de dessolidarização entre a protecção pesada rígida e o revestimento de impermeabilização. 

Por esse facto, devido ao atrito entre essas duas camadas, os movimentos da protecção - originados por 

retracções dos materiais que a constituem, ou por variações de temperatura - são transmitidos 

directamente à impermeabilização, cuja capacidade de deformação vem a ser excedida. Para agravar os 

valores absolutos dos movimentos da protecção, pode contribuir a inexistência, nesta camada, de 

juntas de esquartelamento convenientemente afastadas entre si. 

Ainda segundo o mesmo autor, GRANDÃO LOPES [26], no caso da protecção pesada com 

elementos soltos, a ocorrência de eventual fissuração no revestimento de impermeabilização, resulta 

geralmente do envelhecimento prematuro do mesmo, devido ao deslocamento, por acção do vento, dos 

elementos soltos de determinadas zonas da cobertura, ficando o revestimento de impermeabilização 

aparente e sujeito, portanto, à acção directa da radiação solar. O deslocamento daqueles elementos é 

evidentemente tanto mais fácil quanto menores forem as suas dimensões (Fig. 4.1).  

A incidência da temperatura e dos raios ultravioletas directamente sobre o revestimento de 
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impermeabilização e o arrastamento dos elementos soltos pelo vento, quando a protecção pesada é 

constituída por elementos soltos, é responsável pelo rápido envelhecimento dos revestimentos, 

causando desta forma o aparecimento de fissuras. É recomendado, para estes casos, a aplicação de 

elementos soltos de granulometria não inferior a 5 mm, nem superior a 2/3 da espessura da cobertura, 

sendo que esta não deve ser inferior a 40 mm [26]. 

 

Fig. 4.1 - Protecção da impermeabilização constituída por elementos soltos. 

Segundo WALTER [28], quanto ao tipo de ligação do sistema de impermeabilização ao 

suporte, a probabilidade de ocorrência de fissuras é maior nos sistemas aderentes, devido à maior 

facilidade da transmissão das deformações do suporte a esse sistema. 

b) Perfurações no revestimento de impermeabilização 

A perfuração de revestimentos de impermeabilização representa uma percentagem 

significativa dos casos de anomalias em sistemas de impermeabilização, visto serem causados com 

muita facilidade, bastando simplesmente a queda de objectos ou a colocação de equipamentos por 

cima do revestimento, quer durante a execução da impermeabilização quer posteriormente (Fig. 4.2 

e 4.3).  

Em SCHILD [29], diz-se que uma análise de casos de anomalia de coberturas em terraço, 

ocorridos na Alemanha, mostra que 20% das infiltrações de água pela cobertura são devidas a 

perfurações localizadas no respectivo revestimento de impermeabilização. 

 Analisando as principais causas do aparecimento das perfurações na superfície corrente do 

revestimento de impermeabilização de uma cobertura em terraço, chega-se à conclusão que 

resultam, principalmente, da inexistência de medidas de protecção do revestimento quando se 

realizam trabalhos sobre a cobertura posteriormente à aplicação de tal revestimento. 
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Em soluções de impermeabilização com fixação mecânica, a perfuração do 

revestimento pode resultar da acção perfurante, sobre o revestimento de impermeabilização, das 

peças de fixação, ou das peças que são usadas na fixação do suporte isolante à estrutura 

resistente. 

De acordo com GRANDÃO LOPES [26], presume-se que em Portugal este tipo de 

anomalias ocorra também com alguma frequência, dado que é normal realizarem-se trabalhos sobre a 

cobertura posteriormente à aplicação do respectivo revestimento de impermeabilização, sem se tomarem 

as adequadas medidas de protecção do mesmo. 

 

Fig. 4.2 - Acção perfurante das pernas de um cavalete sobre a impermeabilização [26]. 

Sempre que se realizarem trabalhos sobre a cobertura, reparação ou outro, posteriormente à 

aplicação do revestimento de impermeabilização, devem ser tomadas algumas medidas de modo a 

impedir ou reduzir os riscos de danificação dos revestimentos. Tais precauções podem consistir, por 

exemplo, na aplicação de uma camada provisória a fim de se fazer uma distribuição uniforme das cargas 

pontuais. 

 

Fig. 4.3 – Suporte de uma antena de telecomunicações fixado sobre o revestimento. 



52 

c) Empolamentos no revestimento de impermeabilização 

Os empolamentos são resultado da existência de espaços vazios na interface entre o 

suporte de impermeabilização e as camadas do sistema de impermeabilização. A má colagem das 

camadas do sistema, nos sistemas totalmente aderentes, a falta de planeza do suporte, o 

encurvamento excessivo do mesmo, quando constituído por painéis isolantes, o uso de 

membranas de rolos achatados devido ao armazenamento incorrecto dos mesmos (Fig. 4.4), não 

permitindo o seu posicionamento plano sobre o suporte, e a falta de limpeza dos materiais 

estranhos na zona entre a impermeabilização e o suporte, como por exemplo gravilha e pedaços de 

cartão, são as principais causas da ocorrência destes espaços vazios.  

 

Fig. 4.4 – Armazenamento incorrecto de material. 

A deficiente limpeza das superfícies de contacto e teores de humidade superiores aos 

limites recomendados pelos fabricantes dos materiais, aliados à má execução dos sistemas de 

impermeabilização são, também, alguns dos principais factores que originam a ocorrência de 

vazios causadores de empolamentos (Fig. 4.5). 

                            

Fig. 4.5 - Encurvamento acentuado do painel isolante possibilitando a formação de uma bolsa sob a 

impermeabilização [26]. 

Quando o processo de ligação do sistema de impermeabilização ao suporte consiste na 

soldadura por meio de chama das suas camadas, se esta não for realizada de uma forma 

contínua, controlando-se a velocidade do movimento do maçarico e a sua distância ao material a 

ligar, de modo a ambas se manterem sensivelmente constantes, não se garante que a pasta fluida 

que se forma sob a membrana tenha aproximadamente a mesma consistência e o mesmo 

volume, aumentando assim a probabilidade de aparecimento dos vazios [28]. 

A qualidade da execução dos revestimentos de impermeabilização que, tal como referido, está 

ligada à experiência profissional do aplicador é um factor importante para minimizar a ocorrência dos 
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vazios, que possam vir a originar a formação de empolamentos nos revestimentos.  

De acordo com um levantamento efectuado nos Estados Unidos a mais de 10 000 amostras de 

revestimentos tradicionais de camadas múltiplas, verificou-se ser rara a formação de empolamentos com 

origem em vazios deixados entre camadas, quando a percentagem desses vazios nessas zonas não 

ultrapassasse os 5%. Segundo esse estudo revela, é perfeitamente possível, a um aplicador 

medianamente qualificado, instalar, em condições atmosféricas normais, uma camada da 

impermeabilização com uma percentagem de vazios inferior a 3% [30]. 

Constata-se, em GRANDÃO LOPES [26], que outras medidas preventivas que podem ser 

tomadas estão relacionadas com a protecção dos revestimentos de impermeabilização, especialmente 

os de base betuminosa, com vista a evitarem-se variações acentuadas de temperatura nesses 

revestimentos. A solução de "cobertura invertida" seria neste caso a ideal, embora seja suficiente a 

aplicação de uma protecção pesada, rígida (por exemplo betonilha, armada ou não) ou constituída por 

elementos soltos (por exemplo, calhau rolado em camada de 40 mm de espessura). 

d) Descolamento das juntas de sobreposição 

 Para além das acções dos agentes atmosféricos, como o vento ou o calor, existem outros 

factores que podem estar na origem dos deslocamentos das juntas de sobreposição. Alguns destes 

factores, causadores de descolamentos, são erros de projecto ou erros na concepção, como má 

colocação do revestimento, reduzida largura das juntas de sobreposição, deficiência na soldadura ou 

má colagem das juntas. 

 

Fig. 4.6 - Efeito da acção do vento sobre as juntas de sobreposição de membranas [24,26]. 

 O calor incidente sobre o revestimento de impermeabilização, devido à radiação solar, por 

exemplo, pode causar deslocamentos desiguais nos materiais que constituem o revestimento, visto 

terem coeficientes de dilatação térmica diferentes (armaduras, betumes, etc.), podendo gerar forças 

suficientes para descolar os revestimentos na zona de junção. Outra possibilidade de descolamento 

por acção do calor deve-se ao facto de este poder causar um amolecimento excessivo do produto de 

colagem das juntas que, aliado à expansão e retracção dos revestimentos, podem causar 
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conjuntamente o descolamento das juntas de sobreposição. 

Outro agente atmosférico a ter em conta, quando se trata de descolamento de juntas de 

sobreposição, é o vento. A incidência do vento sobre o revestimento de impermeabilização pode 

causar forças de sucção uniformemente distribuídas sobre a superfície capazes de provocar o 

descolamento das juntas de sobreposição (Fig. 4.6). 

Com vista a minimizar ou evitar o descolamento das juntas de sobreposição de revestimentos 

de impermeabilização, devem-se tomar algumas precauções, como aplicar protecções pesadas nos 

casos em que a acção do vento é o problema principal ou utilizar materiais com elevadas temperaturas 

de amolecimento, quando se prevê longa e intensa exposição solar. Devem, assim, ser tomadas 

medidas de forma a evitar ou minimizar erros no projecto e na aplicação do revestimento. 

e) Arrancamento do revestimento de impermeabilização 

 A acção do vento está associada às principais causas do arrancamento dos revestimentos de 

impermeabilização nas coberturas em terraço. 

 As forças de sucção devidas à acção do vento, quando a protecção existente é leve, quando a 

colagem ou solda é deficiente ou, ainda, quando a fixação à estrutura é deficiente, nos casos de 

fixação mecânica, podem ser suficientes para provocar o arrancamento dos revestimentos. 

 Com vista a minimizar o arrancamento dos revestimentos de impermeabilização das 

coberturas em terraço devido à acção do vento, devem ser colocadas protecções pesadas e deve-se 

ter o cuidado de executar correctamente as colagens, soldaduras e aplicação das fixações mecânicas. 

f) Permanência prolongada de água sobre o revestimento de impermeabilização 

 Ligados à permanência prolongada de água sobre o revestimento de impermeabilização, estão 

a reduzida pendente das coberturas em terraço, a obstrução de caleiras ou de embocaduras das 

saídas das águas e, ainda, defeitos na execução e aplicação dos sistemas de impermeabilização, 

formando pontos de acumulação de águas pluviais e não só.  

 Quanto à má aplicação e à permanência prolongada de água sobre os revestimentos de 

impermeabilização apresentam-se, nas figuras 4.7, 4.8 e 4.9, alguns exemplos de aplicação incorrecta 

e correcta de membranas, em sistemas constituídos por camada única.  

 Nos sistemas constituídos por camada única, principalmente em casos cuja pendente é muito 

reduzida, deve-se evitar a situação representada nas figuras 4.7 e 4.8 b) (com o sentido do 

escoamento representado). A permanência prolongada de água nas zonas adjacentes às juntas de 

sobreposição propicia o aparecimento de anomalias, provocando degradação e alteração das 

propriedades dos revestimentos de impermeabilização, aconselhando-se as situações representadas 

nas figuras 4.8 a) e 4.9, principalmente quando se tratar de sistema com camada única.  
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Fig. 4.7 - Aplicação incorrecta de membranas 

 

a) Solução satisfatória                                                  b) Solução insatisfatória 

Fig. 4.8 - Disposição das juntas de sobreposição em caleiras [26]. 

 

Fig. 4.9 - Aplicação correcta de membranas. 

 Alguns materiais usados no fabrico de produtos de impermeabilização são ricos em matéria 

orgânica, o que, associado à presença prolongada de água sobre a cobertura, propicia o aparecimento 

de vegetação no revestimento de impermeabilização. A manutenção periódica dos sistemas de 

impermeabilização é uma forma eficaz de prevenção do aparecimento de vegetação nos 

revestimentos. Outra medida passa pela utilização de produtos químicos que impeçam o aparecimento 

de vegetação. 

g) Formação de pregas 

A formação de pregas nos revestimentos de impermeabilização de coberturas em terraço tem 

como principal causa a acção do calor devido à radiação solar (Fig. 4.10). 

O aparecimento de pregas em revestimentos de impermeabilização é um fenómeno que 

ocorre com maior frequência nos revestimentos tradicionais com base em betumes insuflados, visto 
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que estes revestimentos integram misturas betuminosas com pontos de amolecimento mais baixos do 

que os que se verificam nas usadas nas membranas de resinas poliméricas ou de betume-polímero. 

As pregas podem, também, aparecer em sistemas aderentes, semi-aderentes ou fixados 

mecanicamente quando a fixação do revestimento ao suporte é deficiente. 

Nas membranas de PVC, a redução da ductilidade deve-se sobretudo à perda do plastificante 

que é incorporado no produto pastoso durante o processo de fabrico, podendo tal situação dar origem 

à formação de pregas neste tipo de membranas [26]. 

Esta anomalia é mais frequente quando o revestimento é constituído por materiais com 

características térmicas bastante distintas, como as membranas armadas e auto-protegidas com folhas 

metálicas, como as folhas de alumínio ou de cobre [26]. 

Com o objectivo de prevenir o aparecimento de pregas, aconselha-se a aplicação de 

protecção pesada sobre o revestimento de impermeabilização e a utilização de betumes com elevadas 

temperaturas de amolecimento. 

 

Fig. 4.10 - Vista de uma cobertura em terraço com pregas no revestimento [55]. 

4.2.2 - Anomalias em pontos singulares da cobertura em terraço 

 As anomalias em pontos singulares podem ser divididas e classificadas da seguinte forma: 

� anomalias em juntas de dilatação; 

� anomalias em platibandas ou elementos emergentes; 

� anomalias em pontos de evacuação de águas pluviais. 

a) Anomalias em juntas de dilatação 

De acordo com GRANDÃO LOPES [26], as principais anomalias que ocorrem em juntas de 

dilatação traduzem-se geralmente, ou em descolamentos das juntas de sobreposição dos remates, ou 

na fissuração ou enrugamento desses remates. As suas causas estão fundamentalmente relacionadas 

com defeitos de concepção. 

A realização dos remates das juntas de dilatação ao nível da superfície corrente da cobertura 

(Fig. 4.11 a)), especialmente se esta é acessível à circulação e permanência de pessoas, é uma 

solução a evitar, dada a maior possibilidade de ficarem sujeitos a acções mecânicas resultantes da 
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respectiva utilização do que os remates sobrelevados relativamente àquela superfície (Fig. 4.11 b)) 

[26]. 

Ainda no caso das coberturas acessíveis, a realização da camada de protecção pesada rígida sem 

interrupção sobre a junta de dilatação - através da execução de uma junta de largura idêntica àquela -, 

é motivo para a ocorrência de fissuração nos remates em questão. Esta resulta dos movimentos 

diferenciais dos dois corpos do edifício, ou dos dois edifícios que definem essa junta. Esses 

movimentos, transmitindo-se aos remates de impermeabilização através da camada de protecção, 

podem conduzir à fissuração dos mesmos quando a sua capacidade de deformação é excedida. A 

transmissão desses movimentos aos remates é ainda mais acentuada, quando não se tomem, na 

junta, medidas construtivas no sentido de dessolidarizar esse remate numa extensão tal, para cada 

lado da junta, que as tensões nele instaladas sejam inferiores aos limites admissíveis do material que o 

constitui. Em geral, uma faixa de 0,15 m para cada lado da junta é suficiente para tal. Alem disso, deve 

dispor-se de um empanque (fundo de junta), comprimido na junta, que sirva de suporte ao remate em 

questão (Fig. 4.12). Situações como as indicadas na figura 4.13 são evidentemente de rejeitar [26]. 

 

a) Remate ao nível da superfície                                 b) Remate sobrelevado  

          corrente da cobertura 

Fig. 4.11 - Esquemas de remate de juntas de dilatação em superfície corrente de coberturas em 

terraço [26]. 

 

Fig. 4.12 - Exemplos de disposições construtivas satisfatórias de um remate em juntas de dilatação 
[26]. 
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Fig. 4.13 - Fissuração do revestimento de impermeabilização numa junta de dilatação [26]. 

Quando o remate de juntas de dilatação sobrelevadas, em superfície corrente, é protegido 

com peças prefabricadas de betão ou com elementos de pedra directamente sobre ele aplicados, a 

possibilidade de ocorrência de fissuração nos remates ou de descolamentos das suas juntas de 

sobreposição, devida aos movimentos referidos, é também elevada. Para obviar a estes fenómenos, 

deve portanto interpor-se uma camada dessolidarizadora (por exemplo, um feltro de poliéster ou de 

fibra de vidro) entre essas peças ou elementos e o remate. Em geral, quando se usam estas peças ou 

elementos, que podem também ser constituídos por chapa metálica, não se realizam os remates em 

questão com revestimentos de impermeabilização, devendo portanto aquelas peças garantir a 

estanquidade da respectiva junta (Fig. 4.14) [26]. 

 

Fig. 4.14 - Esquema de protecção de uma junta de dilatação sobrelevada com uma peça prefabricada 

de betão [26]. 

Quando se utilizam materiais de fraca qualidade e com resistência mecânica insuficiente, 

relativamente aos esforços que se manifestam nos revestimentos das juntas de dilatação, tracção e 

compressão, podem ocorrer fissuras nos elementos de impermeabilização. 

Outra situação de anomalias em juntas de dilatação ocorre entre edifícios com alturas 

diferentes. Nestes casos, remates como os esquematizados na figura 4.15 são evidentemente de 
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concepção totalmente insatisfatória. O movimento de um edifício relativamente ao outro faz com que 

esse remate fissure, ou as suas juntas se descolem, ou se manifestem enrugamentos acentuados. 

Estes últimos são devidos a movimentos diferenciais na direcção horizontal [26]. 

 

Fig. 4.15 - Esquema de concepção insatisfatória de remate em juntas de dilatação entre edifícios de 

altura diferente [26]. 

Soluções com vista a minimizar estas anomalias devem ser, por exemplo, do tipo da que se 

apresenta na figura 4.16, as quais garantem a total dessolidarização do remate de um dos edifícios ou 

corpo do mesmo [26]. 

 

Fig. 4.16 - Esquema de concepção de uma junta de dilatação entre dois edifícios de altura diferente 

[26]. 

b) Anomalias em platibandas ou elementos emergentes 

 Relativamente às platibandas ou elementos emergentes nas coberturas em terraço, existem 

algumas anomalias a salientar, como o descolamento de remates, a insuficiente altura dos remates, a 

fluência ou deslizamento dos remates e a fissuração dos remates. 
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1- Descolamento dos remates 

Os descolamento de remates do revestimento de impermeabilização com elementos 

emergentes ou platibandas têm como origem várias causas. 

 De acordo com GRANDÃO LOPES [26], o descolamento dos remates do revestimento de 

impermeabilização dos paramentos dos elementos emergentes da cobertura pode estar relacionado com 

a superfície de aplicação ou com a configuração do elemento emergente, ou com as condições de 

realização da colagem. No primeiro caso, a irregularidade dos paramentos, nomeadamente devido a 

inexistência de um reboco satisfatório, o teor de humidade demasiado elevado dos mesmos ou a 

dificuldade de acesso a esses paramentos por deficiente concepção da solução de remate são as razões 

que geralmente estão na base do descolamento referido. A falta de disposições construtivas de 

protecção do bordo superior do remate, contra a acção do escorrimento da água da chuva pelo paramento 

de elementos emergentes de desenvolvimento significativo em altura, poderá ser uma razão para o 

início do descolamento desse remate. 

 

 

Fig. 4.17 - Esquema do mecanismo de descolamento de remates com elementos emergentes da 

cobertura por acção de forças localizadas [26]. 

 A escolha de soluções inadequadas para os materiais isolantes suportes da 

impermeabilização, o uso inadequado ou em quantidade insuficiente de produtos de colagem, a 

aplicação dos remates em condições atmosféricas desfavoráveis como, por exemplo, baixas 

temperaturas, a inadequada protecção do bordo superior do remate, por falta de peças e 

produtos adicionais, deficientes processos de fixação dos remates de impermeabilização às 

tubagens emergentes, remates inseridos apenas no reboco do elemento emergente e não 

penetrando pela alvenaria (Fig. 4.17) e a falta de qualificação da mão-de-obra utilizada são 

alguns dos principais factores que podem estar na origem da ocorrência de descolamento de 

remates com elementos emergentes ou platibandas.  

Anomalias deste tipo podem também verificar-se em suportes isolantes, com as mesmas 
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características de deformabilidade, sujeitos à acção de protecções pesadas (ladrilhos sobre betonilha, 

por exemplo) do revestimento de impermeabilização [26]. 

Das medidas correctivas com vista a minimizar a ocorrência dos deslocamentos em questão 

realçam-se intervenções ao nível da concepção e da aplicação, que procurem eliminar as causas 

apontadas: soluções de remate de fácil execução (está a pensar-se, nomeadamente, nas zonas de 

soleiras de portas que dão acesso a cobertura em terraço), adopção de suportes isolantes de 

deformabilidades compatíveis com o comportamento do revestimento de impermeabilização e de 

produtos de colagem adequados para os elementos emergentes da cobertura, garantia da aplicação em 

condições atmosféricas favoráveis das quantidades satisfatórias desses produtos, execução cuidada dos 

respectivos remates e protecção adequada do bordo superior dos mesmos - ou com peças e produtos 

adicionais, tais como rufos e mastiques (Fig. 4.18 a), ou introduzindo o remate no elemento emergente, 

interessando não só toda a espessura do reboco, mas penetrando pela alvenaria do elemento 

(Fig. 4.18 b). Relativamente a este último aspecto, é vulgar verificar-se que o remate não satisfaz a 

condição referida, ficando o mesmo apenas inserido no reboco do elemento emergente. A 

consequência deste caso, especialmente quando o reboco não é armado, é o aparecimento de uma 

fissura bem marcada no reboco, desenvolvendo-se ao longo do nível do bordo superior do remate. Esta 

anomalia é propícia à acumulação de água no interior do reboco e junto ao bordo superior do remate, 

contribuindo assim, não só para a degradação progressiva desse reboco de protecção, mas também 

para o descolamento do material de impermeabilização que constitui o remate [26].  

 

a) Utilização de rufos de protecção                  b) Introdução do remate na parede 

Fig. 4.18 - Esquemas de soluções de remates da impermeabilização com uma parede emergente 

[26]. 

2- Insuficiente altura dos remates 

As causas mais comuns da insuficiente altura dos remates de revestimentos de 

impermeabilização com elementos emergentes ou platibandas estão associadas a erros de projecto e de 

execução. 

Recomenda-se que a altura dos remates, para a generalidade dos revestimentos de 
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impermeabilização, seja superior a 0,15 m. Esta recomendação deve-se à necessidade de garantir 

resistência satisfatória aos esforços que tendem a provocar o descolamento ou deslizamento desses 

remates relativamente ao paramento da parede ou platibanda. 

A não realização desta disposição construtiva deve-se geralmente a uma falta de definição das 

camadas a aplicar sobre a impermeabilização (com reflexos evidentemente ao nível da espessura de cada 

uma delas) ou a alterações que se venham a verificar posteriormente. É exemplo deste caso, a 

modificação da acessibilidade da cobertura, de não acessível para acessível à circulação frequente de 

pessoas, a qual torna necessária a aplicação de camadas suplementares que não estavam previstas na 

solução de cobertura não-acessível. No caso de terraços-jardins, a reduzida altura do remate pode ter 

resultado da necessidade de aumentar a espessura da camada de terra vegetal, devida, por exemplo, a 

alteração do tipo de vegetação a plantar [26]. 

Outro ponto crítico é a zona dos remates de revestimentos de impermeabilização com paredes 

emergentes sob soleiras de portas, quer durante o projecto quer na aplicação do revestimento (Fig. 4.19).  

 

a) Remate inadequado                                                                     b)Remate satisfatório 

Fig. 4.19 - Esquemas de remates inadequado e satisfatório sob soleiras de portas [26]. 

3- Fluência ou deslizamento dos remates 

 A ocorrência de fluência ou deslizamento, nos remates de revestimentos de 

impermeabilização com elementos emergentes da cobertura, é mais provável quando se trata de 

revestimentos com base betuminosa, sendo a situação mais crítica a dos revestimentos betuminosos 

insuflados.  

A ocorrência deste fenómeno está ligada à acção da temperatura, devido à radiação 

solar, e pode, também, dever-se à inexistência de uma fixação mecânica complementar do remate 

da impermeabilização, quando o desenvolvimento em altura, do remate, é demasiado elevado. 

Esta fixação é geralmente realizada junto ao bordo superior do remate. No caso dos 

revestimentos betuminosos tradicionais atrás referidos, a altura máxima permitida por documentação 

normativa francesa aplicável, para o remate de impermeabilização, é de 1,0 ou 0,5 m, 

respectivamente no caso desse remate ser aplicado contra um paramento de alvenaria ou contra 

placas de painéis isolantes. A razão da exigência mais severa para este último caso tem a ver com a 

maior facilidade de fluência ou deslizamento do revestimento sobre este tipo de suporte, dada a 

temperatura mais elevada a que poderá estar sujeito sob a acção da radiação solar [26]. 
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4- Fissuração de remates 

De uma forma geral, pode-se afirmar que as principais causas de ocorrência de fissuração nos 

remates de revestimentos de impermeabilização com platibandas ou elementos emergentes estão 

ligados a erros de projecto e de execução. 

Seguidamente, apresenta-se alguns dos principais erros de execução que podem estar 

na origem do aparecimento de fissuração nos remates.  

Segundo Walter [28], a inexistência de protecção térmica das platibandas altas e rígidas com 

material isolante apropriado ou a inexistência de isolamento térmico na zona corrente da cobertura 

são causas potenciais de fissuração dos remates. 

A inexistência de junta, na protecção pesada rígida da superfície corrente, ao longo dos 

remates da impermeabilização, a uma distância de cerca de 0,3 m dos seus paramentos (Fig. 4.20), faz 

com que seja excedida a capacidade resistente do revestimento de impermeabilização a esforços de 

corte. Este esforço é transmitido à platibanda ou ao elemento emergente pelo impulso da protecção 

pesada rígida, gerado por movimentos de dilatação de origem térmica dessa camada (Fig. 4.21). 

 

a) Disposição incorrecta                                      b) Disposição correcta 

Fig. 4.20 - Esquemas para disposição de protecção pesada rígida junto a elementos emergentes [26]. 

A inexistência de protecção vertical do remate (Fig. 4.20), especialmente em coberturas acessíveis 

(Fig. 4.21), a qual deve também ser fraccionada por juntas espaçadas convenientemente (estes 

espaçamentos devem ser limitados a 2 m) [26], pode também originar o aparecimento de fissuras. 

As alvenarias de tijolo furado ou de blocos de betão são soluções de platibandas, de coberturas 

em terraço com estrutura resistente em betão armado ou pré-esforçado. As diferenças significativas das 

características dos dois materiais, nomeadamente sob o ponto de vista de comportamento térmico e 

mecânico, podem conduzir, por efeito da radiação solar ou por movimentos estruturais, a deformações 

diferenciais entre aqueles dois elementos da construção que não sejam compatíveis com a 

deformabilidade dos materiais de impermeabilização utilizados nos pontos singulares em questão. A 

fissuração ou rotura destes materiais dá-se, em geral, na zona da superfície de separação entre a 

alvenaria de tijolo e a laje de betão [26]. 
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Fig. 4.21 - Esquema e corte do remate da impermeabilização com uma platibanda na parede 

emergente [26]. 

 

Fig. 4.22 - Esquema de dessolidarização de um remate numa junta entre painéis de platibanda 

prefabricados [26]. 

 

Fig. 4.23 - Fissuração junto a um elemento emergente [31]. 
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Quanto à ocorrência de fissuras nos remates, nas zonas das juntas entre os painéis, deve-se à 

falta de disposições construtivas que minimizem as tensões, devidas aos deslocamentos, instaladas no 

material do remate.  

Das disposições a tomar com aquele objectivo, citam-se a aplicação de bandas de 

dessolidarização do revestimento do remate, nas juntas em questão (Fig. 4.22), e a protecção térmica da 

platibanda com um material isolante apropriado. Essas bandas são coladas, em geral, apenas a um 

dos painéis, e podem ser constituídas de material de natureza idêntica ao utilizado no remate. O 

isolamento térmico deve ser colocado de modo a envolver a platibanda [26]. 

 A introdução de uma junta de fraccionamento na protecção rígida (Fig. 4.20 b), ao longo dos 

remates e afastadas dos mesmos em cerca de 0,3 m dos seus paramentos, a aplicação de bandas de 

dessolidarização na zona das juntas entre as peças prefabricadas, a realização de uma protecção 

vertical do remate, principalmente em coberturas acessíveis, que deve ser fraccionada por juntas 

espaçadas convenientemente a 2,0 m, são algumas das disposições que podem ajudar a minimizar o 

aparecimento de fissuras. 

 Deve-se ainda realizar a cintagem e o aperto das tubagens emergentes no bordo superior dos 

remates e, ainda, ser aplicado um cordão flexível de dessolidarização contornando as tubagens 

emergentes na base do remate de modo a prevenir o surgimento de fissuras (Fig. 4.24). 

c) Anomalias em pontos de evacuação de águas pluviais 

A obstrução dos pontos de evacuação de águas pluviais, devido a acumulação de detritos na 

cobertura (Fig. 4.26), por exemplo, e a deficiente ligação do revestimento de impermeabilização na 

superfície corrente com os dispositivos de evacuação da água são as principais anomalias relacionadas 

com estes pontos singulares. 

 

Fig. 4.24 - Esquema de remate da impermeabilização com tubagem emergente [26]. 
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A conformação das pendentes na zona das embocaduras tem a ver com a necessidade de 

rebaixamento da camada de forma nessas zonas, para evitar aí uma sobrelevação do respectivo 

revestimento de impermeabilização. Esta é devida ao engrossamento deste revestimento, resultante da 

aplicação, não só de uma camada complementar de remate, como também das peças (em geral 

metálicas) de ligação com o tubo de queda ou com outro dispositivo de recolha e descarga da água 

pluvial. Essas peças são constituídas por um aro, em geral circular, solidário com um canhão; é este 

aro que é intercalado no sistema de impermeabilização (Fig. 4.24) [26]. 

Deve-se garantir que o canhão penetre na extensão suficiente do tubo de queda para que não 

haja repasses de água através dessa junção.  

As infiltrações de água através da ligação da impermeabilização com as embocaduras do tubo 

de queda são devidas geralmente à concepção ou execução insatisfatórias do respectivo remate. São 

de evitar soluções como as indicadas na Fig. 4.27, onde a impermeabilização é rematada directamente 

sobre o tubo de queda sem qualquer elemento de reforço. Os movimentos desse tubo ou da 

estrutura resistente da cobertura são transmitidos ao remate - cuja capacidade de deformação pode 

não ser compatível com os mesmos -, dado que não existe uma dessolidarização entre este e 

aqueles [26]. 

 

Fig. 4.25 - Esquema de um remate com embocadura de um tubo de queda [26]. 
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Fig. 4.26 – Tubo de queda obstruído por detritos e vegetação. 

 

Fig. 4.27 - Esquema de remate insatisfatório com tubo de queda [26]. 

 

 

 

 

4.3 - RELAÇÃO ANOMALIA CAUSA NOS REVESTIMENTOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

 De seguida, apresentam-se algumas das principais anomalias em revestimentos de 

impermeabilização, suas causas e algumas sugestões com vista a preveni-las (Quadros 4.1 e 4.2). 

Salienta-se que algumas das anomalias referidas seguidamente, como pertencentes a determinada 

zona, podem ocorrer em zonas distintas (superfície corrente ou ponto singular). 
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Quadro 4.1 - Relação entre anomalias e causas nos revestimentos de impermeabilização em 

superfície corrente1. 

Superfície corrente da cobertura em terraço 

Anomalias Causas Acções preventivas 

F
is
su
ra
çã
o
 

Alteração das características ao longo da vida 
útil. 

Selecção correctamente dos 

materiais a usar, cuidado redobrado 

na aplicação dos mesmos, uso de 

camadas de dessolidarização, 

realização de inspecção periódica e 

acções de manutenção ao 

revestimento, proteger (sempre que 

possível) o revestimento de acções 

que possam acelerar o 

envelhecimento dos materiais. 

Retracção inicial do suporte devida à natureza 
do material constituinte. 

Perda de matéria volátil por acção do calor 
provocando endurecimento e retracção do 
revestimento de impermeabilização. 

Envelhecimento natural e/ou prematuro do 
material de impermeabilização. 
Aplicação inadequada (processo construtivo, 
mão-de-obra). 
Variações de origem térmica do suporte. 
Inexistência de dessolidarização entre o 
revestimento e a protecção pesada. 
Ausência de juntas de esquartelamento na 
protecção pesada. 
Ausência de caminhos de circulação em 
coberturas de acesso limitado. 

Deficiente aderência do granulado mineral nos 
revestimentos de impermeabilização auto-
protegidos. 

P
er
fu
ra
çõ
e
s
 

Ausência de protecção. Uso de protecção pesada (aconselha-se 

o uso de calhau rolado com 

granulometria não inferior a 5 mm nem 

superior a 2/3 da espessura da 

camada), criação de caminhos de 

circulação (em coberturas não 

acessíveis), uso de equipamentos de 

fixação adequados, utilizar protecção 

provisória sempre que se efectuarem 

trabalhos sobre o revestimento. 

Cargas pontuais de natureza dinâmica (curta 
duração, queda de objecto). 
Cargas pontuais de natureza estática 
(permanentes, instalação de suporte). 
Ausência de caminhos de circulação. 
Fixação inadequada de equipamentos diversos 
e guarda de protecção. 

Deficiente fixação mecânica (acção da peça de 
fixação). 

E
m
p
o
la
m
en
to
s
 

Revestimentos de impermeabilização sem as 
características adequadas. 

Uso de materiais adequados, uso de 

produto de colagem na quantidade 

certa e aplicação do mesmo com 

cuidado redobrado, fazer uma 

limpeza prévia das superfícies a 

unir, armazenar correctamente os 

materiais.  

Colagem inadequada das camadas do 
revestimento de impermeabilização. 
Presença de materiais estranhos confinados 
entre o revestimento e o suporte. 
Falta de planeza e encurvamento do suporte 
de painéis isolantes. 
Existência de bolsas de ar vapor de água entre 
o revestimento e o suporte. 
Ausência de protecção do revestimento de 
impermeabilização. 
Armazenamento indevido dos rolos de 
revestimentos de impermeabilização 
(achatamento humedecimento). 

                                                           
1
 Baseado em BATISTA [1], PAIVA [5], GRANDÃO LOPES [26], WALTER [28]. 
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Superfície corrente da cobertura em terraço (continuação) 

Anomalias Causas Acções preventivas 
D
es
co
la
m
en
to
 d
as
 ju
n
ta
s
 d
e 
so
b
re
p
o
si
ç
ão
 

Quantidade insuficiente do produto de colagem. 

Uso de produto de colagem 

adequado, aplicação do revestimento 

de impermeabilização nas condições 

atmosféricas recomendadas pelos 

fabricantes, fazer juntas de 

sobreposição com dimensões 

apropriadas (aconselha-se igual ou 

superior a 0,15 m), aplicação das 

membranas desenrolando no sentido 

da pendente, uso de produtos 

químicos que evitem o crescimento 

de raízes. 

Aplicação do revestimento em condições 
atmosféricas desfavoráveis. 

Reduzida largura das juntas de sobreposição. 

Sentido incorrecto de aplicação do revestimento 
de impermeabilização. 

Ataque do revestimento por raízes de plantas. 

A
rr
an
ca
m
en
to
 d
o
 r
ev
es
ti
m
en
to
 Arrancamento da protecção pesada devido à 

acção do vento (espessura insuficiente dos 
elementos soltos). 

Uso de protecção pesada sempre 

que necessário (aconselha-se o uso 

de calhau rolado com granulometria 

não inferior a 5 mm nem superior a 

2/3 da espessura da camada), uso de 

produtos de colagem correctos, uso 

de equipamento de fixação adequado 

e na quantidade apropriada. 

Aplicação do revestimento sem protecção 
pesada. 

Perda de aderência do revestimento ao suporte 
(material de colagem, número insuficiente de 
peças de fixação). 

Arrancamento do revestimento pelo vento 
devido ao descolamento das juntas de 
sobreposição. 

P
er
m
an
ên
ci
a 
p
ro
lo
n
g
ad
a 
d
e 

ág
u
a
 

Reduzida pendente. 

Projecção e elaboração satisfatória 

da pendente, elaboração de solução 

de tratado de águas pluviais 

adequado, utilização de produtos 

químicos que impeçam o 

aparecimento de vegetação. 

Deformação acentuada dos suportes muito 
compressíveis. 

Ligação deficiente do revestimento com os 
dispositivos de evacuação de água. 

Inadequada solução de traçado de redes de 
águas pluviais. 

Deslavagem dos produtos de colagem das 
juntas com perda de estanquidade. 

Desenvolvimento de vegetação parasitária. 

F
o
rm

aç
ão
 d
e 
p
re
g
as
 Falta de protecção face ao calor. 

Escolha correcta dos materiais a 

usar, proteger o revestimento sempre 

que se prevê forte exposição solar 

(protecção pesada), aplicação 

correcta dos materiais. 

O revestimento não acompanha os movimentos 
de deformação das juntas ou fissuração do 
suporte. 

Material sem estabilidade dimensional ao calor 
(tipo de armadura, natureza). 

Deficiente aplicação do revestimento de 
impermeabilização. 
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Quadro 4.2 - Relação entre anomalias e causas nos revestimentos de impermeabilização em 

pontos singulares1. 

Pontos singulares da cobertura em terraço 
Anomalias Causas Acções preventivas 

em
 ju
n
ta
s 
d
e
 

d
ila
ta
çã
o
 

Falta de qualidade na mão-de-obra. Utilização de materiais com 
resistência mecânica adequada, 
introdução de um faixa de 
dessolidarização com cerca de 
0,15 m para cada lado da junta, 
aplicação de remates 
sobrelevados. 

Defeitos de concepção. 

Camada de protecção rígida sem 
interrupção sobre a junta. 

Realização dos remates das juntas de 
dilatação ao nível da superfície corrente. 

em
 p
la
ti
b
an
d
a
s 
e 
el
em

en
to
s 
em

e
rg
en
te
s
 

Descolamento 
do remate 

Superfície irregular dos elementos 
emergentes (reboco insatisfatório, alto 
teor de humidade). Aplicação do revestimento 

sobre superfícies regulares e 
nas condições atmosféricas 
recomendadas pelos 
fabricantes, utilização de 
produtos de colagem correctos 
e em quantidade suficiente, 
utilização de processos de 
fixação adequados. 

Inadequação do produto de colagem. 
Ataque dos revestimentos por raízes. 
Revestimento não é inserido num roço, 
apenas posicionado sobre o reboco. 
Ausência de fixação mecânica 
complementar do remate. 
Sentido incorrecto de aplicação do 
revestimento. 
Deficiente processo de fixação dos 
revestimentos. 

Insuficiente 
altura dos 
remates 

Erros de projecto e de execução. Redobrada atenção a nível de 
projecto quanto a definição da 
altura dos remates e das 
camadas a aplicar. 

Altura reduzida do remate em relação à 
superfície corrente. 

Fluência ou 
deslizamento 

Desenvolvimento excessivo em altura do 
remate. 

Aplicação de fixação mecânica 
complementar junto ao bordo 
superior do remate, o 
desenvolvimento do remate 
deve ser no máximo de 1,0 m 
nos casos de betumes 
insuflados. 

Inexistência de fixação mecânica 
complementar. 

Acção da temperatura devida a radiação 
solar. 

Fissuração de 
remates 

Inexistência de juntas de 
esquartelamento na protecção rígida da 
superfície corrente. 

Aconselha-se a introdução de uma 
junta de fraccionamento ao longo 
dos remates e afastada em cerca 
de 0,3m do paramento, aplicação 
de bandas de dessolidarização na 
zona das juntas, realização de 
juntas verticais espaçadas 
convenientemente.  

Movimentos diferenciais acentuados 
entre a estrutura resistente e o elemento 
emergente. 
Inexistência de protecção vertical e 
fraccionada por juntas no remate. 

em
 p
o
n
to
s 
d
e 

ev
ac
u
aç
ão
 d
e 

ág
u
as
 p
lu
vi
ai
s
 

Obstruções à evacuação da água. Limpeza periódica dos 
dispositivos de evacuação de 
água, correcta execução da 
ligação do revestimento de 
impermeabilização. 

Deficiente ligação do revestimento em 
superfície corrente com os dispositivos de 
evacuação da água. 

em
 c
al
ei
ra
s
 

Inadequada disposição construtiva das 
caleiras. Atenção redobrada nas fases de 

projecto e aplicação, uso 
correcto dos acessórios e 
materiais de fixação.  

Utilização inadequada dos acessórios. 
Deficiente processo de fixação dos 
remates. 

                                                           
1
 Baseado em BATISTA [1], PAIVA [5], GRANDÃO LOPES [26], WALTER [28]. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS DADOS RECOLHIDOS NAS INSPECÇÕES REALIZADAS 
 
 
 
 
 
 De uma forma geral, pode-se dizer que a humidade é a principal causa de problemas na 

construção (Fig. 5.1). A humidade, na maior parte das vezes, encontra-se directamente ligada a 

degradação estrutural dos edifícios, sendo, deste modo, extremamente relevante o estudo dos 

sistemas de impermeabilização e suas anomalias. 

 Para a realização das inspecções, apresentadas neste trabalho, foi concebido um modelo de 

inquérito com base num modelo já existente [20] para coberturas em terraço (Anexo 1). 

 Realizaram-se 23 inspecções válidas em coberturas em terraço. Apesar de, ao longo do 

tempo decorrido na elaboração desta dissertação, se terem acompanhado várias aplicações de 

produtos de impermeabilização apresentados na forma líquida ou pastosa, estas aplicações não 

contaram para os dados apresentados seguidamente, visto não ser possível completar os principais 

campos de estudo das inspecções. 

Principais causas dos problemas na construção

60%

8%

12%

15%

1%
2%1%1% Humidade 

Incêndios 

Temperatura interior

Correntes de ar

Condensação

Acidentes domésticos

Estabilidade estrutural

Outros

 

Fig. 5.1 – Distribuição das causas dos problemas na construção [17]. 

 Foram inspeccionadas, sobretudo, coberturas de edifícios da Força Aérea Portuguesa e, para 

tal, contou-se com a colaboração da repartição e arquivo de projectos da Direcção de Infra-estruturas 

da Força Aérea, na recolha de informações relativas aos edifícios inspeccionados, havendo, ainda, 

dois casos referentes a coberturas de uma instalação civil, o Instituto de Medicina Tropical, em que se 

contou com a colaboração de vendedores técnicos da MATESICA (Empresa produtora de materiais 

de impermeabilização).  

 Por motivos de segurança, omitiu-se alguns dados referentes aos edifícios inspeccionados 

devido ao facto de se tratarem de instalações militares e se querer preservar alguma informação 

classificada1.   

                                                           
1 Classificada - Sigilosa 
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 Salienta-se que alguns dos materiais apresentados atrás quase não são actualmente usados 

como revestimento de impermeabilização, embora ainda se possam verificar utilizações esporádicas 

(como, por exemplo, o asfalto), passando a ser usados principalmente como matéria-prima para a 

obtenção de novos produtos com características substancialmente melhoradas quando comparados 

com os produtos que os originam. 

 GRANDÃO LOPES [4] refere um inquérito realizado pelo CIB/RILEM, e publicado em 1987, 

que teve como objectivo principal avaliar, em 14 países, a percentagem de utilização, em coberturas 

em terraço, de cada um dos três grupos de membranas não-tradicionais, referidos no capítulo 2 

(Membranas de betume-polímero, termoplásticas e elastoméricas). Apresenta-se na imagem seguinte 

(Fig. 5.2), sob a forma de gráfico de barras, o resultado desse inquérito. 

 Das inspecções e da pesquisa bibliográfica realizada pelo autor desta dissertação, foi 

possível constatar que, na actualidade, as membranas não-tradicionais prefabricadas continuam a ser 

os materiais mais usados na impermeabilização de coberturas em terraço, não só em Portugal como 

em outros países. 

 Os materiais aplicados na forma líquida ou pastosa, tradicionais e não-tradicionais, têm 

uma utilização muito reduzida, comparativamente com as soluções com base em membranas 

prefabricadas não-tradicionais. 

Fig. 5.2 - Distribuição percentual da utilização, em coberturas em terraço, de membranas de betume-

polímero, termoplásticas e elastoméricas [4]. 

 Realça-se que os resultados apresentados de seguida não espelham, inteiramente, a 

realidade actual no que diz respeito às percentagens de utilização dos materiais de 
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impermeabilização usados na indústria da construção civil, visto terem-se examinado coberturas com 

materiais aplicados em períodos diferentes, épocas com tendências de utilização diferentes e 

inexistência de outras soluções mais recentes, o que impossibilita a obtenção de valores que 

caracterizam as actuais aplicações e ainda pelo facto de o tamanho da amostra ser muito reduzido 

para obter valores representativos.   

 Apresentam-se, no gráfico da figura 5.3, os resultados obtidos nas inspecções, realizadas 

pelo autor desta dissertação, referentes aos diversos materiais de impermeabilização encontrados 

nas coberturas inspeccionadas. 

 Conclui-se que as membranas não-tradicionais prefabricadas, sobretudo as de betume 

modificado por polímero, são os materiais mais usados na impermeabilização de coberturas em 

terraço. Apesar de os produtos aplicados na forma líquida ou pastosa serem de mais fácil aplicação e 

terem uso cada vez mais generalizado, o seu “peso” ainda não é muito significativo no total das 

utilizações. Este caso deve-se, em parte, ao facto de existirem, em Portugal, fábricas que produzem 

membranas betuminosas modificadas por polímeros e ao costume enraizado no uso destas, 

enquanto que a maior parte dos produtos líquidos ou pastosos no mercado português é de origem 

estrangeira, facto que é, também, visível na inexistência de normalização portuguesa específica para 

produtos de impermeabilização líquidos ou pastosos. 

Da visita guiada as instalações fabris da MATESICA e do contacto com os vários 

fornecedores e aplicadores de sistemas de impermeabilização à base de produtos líquidos ou 

pastosos, constatou-se que, no que diz respeito aos produtos líquidos ou pastosos, actualmente, os 

mais usados na impermeabilização de coberturas em terraço são os produtos à base de resinas 

acrílicas com adição de fibras de poliéster. 

Distribuição dos materiais de impermeabilização 
encontrados nas coberturas

49%

26%
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4% 4%
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Betume aplicado a quente, "in situ" Resinas acrílicas

Produtos cimentícios

 

Fig. 5.3 - Percentagem dos materiais de impermeabilização encontrados nas coberturas. 

Inspeccionaram-se 23 coberturas, das quais, verificou-se que 22 eram coberturas não 

acessíveis, permitindo simplesmente o acesso para trabalhos de manutenção, e que 1 permitia o 

acesso a pessoas, possibilitando a realização de diversas actividades.  
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Durante as inspecções, verificou-se que ao longo dos tempos se tinham efectuado algumas 

reparações sobre as coberturas, tendo-se constatado um total de cerca de 30 intervenções ocorridas 

em períodos diferentes. Destas reparações, 12 foram generalizadas a toda a zona corrente da 

cobertura, 14 localizadas em pontos singulares da cobertura e 4 em zonas restritas da superfície 

corrente da cobertura (Fig. 5.4). Verificou-se, também, que 4 das coberturas ainda continham o 

material impermeabilizante original, aplicado em 1980 (Fig. 2.1), e que uma delas era recente, não 

necessitando de obras de reparação. 

Com base nos projectos e na constatação no local de inspecção, verificou-se que todas as 23 

coberturas apresentavam como solução para estrutura resistente laje em betão e como camada de 

forma betão de inertes leves.  

 Como camada de protecção e acabamento, verificou-se que 19 das coberturas apresentavam 

protecção leve, 3 protecção pesada e 1 sem protecção.  

Das 19 coberturas com protecção leve, 15 eram auto-protegidas (destas, 3 eram em areia 

fina e 12 em lamelas de xisto) e 4 apresentavam uma camada de granulado mineral sobre produto 

betuminoso aplicado a quente. Quanto às coberturas com protecção pesada, 2 apresentavam 

calhaus rolados e 1 em ladrilho cerâmico sobre betonilha. 

 Em 4 coberturas, verificou-se que nas zonas expostas à radiação solar existiam zonas com 

membranas auto-protegidas com folha de alumínio (Fig. 5.5). 

Distribuição das reparações ocorridas nas 
coberturas inspeccionadas

47%

13%

40%

Pontos singulares da cobertura Zonas restritas da superfície corrente 

Toda zona corrente da cobertura

 

Fig. 5.4 – Distribuição das reparações ocorridas nas coberturas inspeccionadas. 

 Ao longo da realização desta dissertação (nas inspecções, visitas às feiras de materiais de 

construção, da pesquisa bibliográfica e de consultas a pessoas ligadas à aplicação e venda deste tipo 

de material), foi possível também constatar que, nos casos de coberturas não acessíveis, a solução 

de protecção superficial mais correntemente adoptada consiste no recurso a membranas auto-

protegidas com lamelados de xisto, facto que pode também ser verificado no gráfico da figura 5.5. 

Para o caso de protecção pesada, nas coberturas acessíveis a pessoas, a solução adoptada mais 

vulgarmente consiste em ladrilhos cerâmicos sobre betonilha e, para as coberturas não acessíveis, 
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normalmente, a solução com calhaus rolados. 

Protecção dos revestimentos inspeccionados
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Fig. 5.5 – Protecção dos revestimentos inspeccionados. 

 

Fig. 5.6 – Platibanda impermeabilizada com membrana auto-protegida com folha de alumínio. 

Quanto aos casos das anomalias visíveis nas coberturas inspeccionadas, verificou-se um total 

de 236 anomalias diversas. Destas anomalias, 35,6% eram referentes a zonas da superfície corrente 

e 64,4% relativas a pontos singulares das coberturas.  

 Nas zonas correntes das coberturas inspeccionadas, observou-se serem as perfurações 

devidas a objectos cortantes assentes directamente sobre o revestimento de impermeabilização (Fig. 

4.3), a acumulação de detritos sobre a impermeabilização e fissuras no revestimento devidas a 

causas diversas os principais casos de anomalias.  
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Anomalias em superfície corrente
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Fig. 5.7 - Distribuição das anomalias nas superfícies correntes inspeccionadas 

 Das 152 anomalias verificadas em ponto singulares das coberturas inspeccionadas, 42% 

estavam localizadas nas paredes emergentes ou platibandas, 5% nas soleiras de portas, 35% nos 

tubos de queda, 5% em tubagens emergentes, 11% em caleiras e 2% relacionados com anomalias 

diversas (Fig. 5.8).   

Distribuição das anomalias nos pontos 
singulares
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Anomalias em soleiras de portas
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Anomalias em tubagens emergentes

Anomalias em caleiras

Anomalias diversas

 

Fig. 5.8 – Distribuição das anomalias nos pontos singulares das coberturas inspeccionadas. 

  Pode concluir-se, da análise às anomalias verificadas, que os pontos singulares representam 

as zonas mais problemáticas na impermeabilização de coberturas em terraço, devendo-se tomar 
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cuidados redobrados quer na fase de projecto quer na fase de execução dos remates localizados 

nestas zonas. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO 

 
 
 
 
 

Ao longo do presente trabalho, procurou-se abordar aspectos considerados importantes na 

compreensão dos problemas associados à utilização, aplicação e realização de projectos de 

impermeabilização de coberturas em terraço. 

Da análise efectuada aos sistemas de impermeabilização e da vasta pesquisa bibliográfica, 

resultou a apresentação e justificação de algumas causas possíveis para a ocorrência das anomalias. 

Este estudo apresenta algumas acções preventivas a aplicar em diferentes etapas, ao longo do 

tempo de vida útil dos materiais e sistemas considerados.  

As anomalias estudadas estão associadas, na maior parte dos casos, a erros de projecto e 

de aplicação dos sistemas, erros que resultam, quase sempre, na infiltração de humidade das zonas 

exteriores da cobertura para as áreas sobrejacentes.  

Ainda com o estudo efectuado aos revestimentos, aos materiais em geral, e às visitas de 

campo, foi possível adquirir uma maior sensibilidade na interpretação de anomalias nos sistemas de 

impermeabilização, permitindo, desta forma, fazer uma correcta escolha das técnicas de diagnóstico 

e posterior adopção de medidas adequadas à reabilitação. 

Conclui-se ser importante a necessidade de um plano de manutenção dos edifícios, 

especificamente para os sistemas de impermeabilização, de forma a evitar uma degradação precoce 

dos materiais e a evitar intervenções no limite de vida dos materiais usados, preservando os mesmos 

e reduzindo os custos associados a reparações de fundo ou substituição dos revestimentos, antes do 

tempo previsto. 

Acredita-se que as informações reunidas e sintetizadas neste trabalho podem facilitar a 

elaboração de projectos de impermeabilização, permitido aos projectistas e aplicadores ter 

conhecimento dos aspectos mais importantes a ter em conta ao longo da execução dos projectos, os 

pormenores que podem passar despercebidos, mas que desempenham um factor importante na 

ocorrência das anomalias estudadas, e na percepção das dificuldades quer a nível de projecto quer 

na implantação dos revestimentos de impermeabilização.  

Em termos da aprendizagem do autor desta dissertação no que diz respeito ao tema 

abordado, considera-se que os objectivos foram cumpridos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Modelo – Ficha de inspecção1. 

ANEXO 2 – Mapa das inspecções realizadas. 

ANEXO 3 – Legislação sobre impermeabilização2. 
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ANEXO 1 – MODELO – Ficha de inspecção. 
 

A. DADOS GERAIS SOBRE O EDIFÍCIO E 
RESPECTIVA COBERTURA 

Identificação do edifício: Instituto de 
medicina tropical – Cobertura oeste (C.O). 

Local do edifício: Lisboa. 
     Concelho: Belém. 

Altura do edifício: 15 m. 
Data da execução da impermeabilização 
original: Desconhecida. 

A.1 – Acessibilidade da cobertura 

× Cobertura não utilizável (acessível 
apenas para trabalhos de 
manutenção). 

 Cobertura acessível a pessoas. 
 Cobertura acessível a veículos ligeiros 
 Cobertura acessível a veículos 

pesados. 
 Terraço Jardim. 
 Cobertura especial funcionando como 

piso técnico. 

 

A.2 – Trabalhos de reparação efectuados 

× Já houve trabalhos de reparação da 
cobertura em: 2008. 

 As reparações foram localizadas em 
pontos singulares da cobertura 

 As reparações foram generalizadas a 
todo a zona corrente da cobertura 

 As reparações foram localizadas em 
pequenas zonas da superfície corrente 
da cobertura 

 Nunca houve trabalhos de reparações 
na cobertura 

 Desconhece-se se ouve trabalhos de 
reparações feitas na cobertura 

B. DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES 

B.1 – Estrutura resistente 

× Laje maciça de betão armado. 

 Laje aligeirada de betão armado. 
 Laje com pranchas vazadas de betão 

armado. 
 Perfis metálicos: 
  De aço galvanizado; 
  De alumínio; 
  De outro metal____________. 
 Pranchas de madeira. 
 Painéis sanduíche de paramentos 

metálicos.  
 Painéis sanduíche de paramentos de 

madeira ou seus derivados. 
 Painéis sanduíche com outros 

paramentos:___________________. 
 Outra solução__________________. 

B.2 – Camada de forma 

× Betão de inertes leves. 
 Betão celular.  
 Betonilha. 
 Pendente dada pela estrutura 

resistente. 
 Outra solução:_________________. 
 Não existe esta camada. 
 Não se conhece a solução. 

B.3 – Materiais de base da impermeabilização 

Membranas betuminosas  

 Feltro betuminoso.  
 Tela betuminosa. 
 Membrana de betume polímero SBS. 
 Membrana de betume polímero APP. 
 Outra membrana ______________. 

Membranas sintéticas 

 Membrana de PVC. 
 Membrana de borracha.  
 Membrana de EPDM.  
 Membrana de poli-isobutileno (PIB).  
 Membrana de polietileno clorado 

(CPE). 
 Membrana de polietileno clorado 

(CPE). 
 Outra membrana _______________. 

Produtos líquidos de base betuminosa 

 Emulsões betuminosas. 
 Emulsões betuminosas modificadas. 
 Pinturas betuminosas. 
 Outra membrana _______________. 

Produtos líquidos sintéticos 

× Resinas acrílicas. 
 Resinas de poliéster. 
 Resinas de poliuretano. 
 Resinas de polietileno 

clorosulfonado. 
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 Produtos cimentícios. 
 Não existe esta camada. 
 Não se conhece a solução. 

B.4 – Protecção e acabamento 

Protecção leve 

 Inexistência de protecção. 
 Auto protecção mineral da membrana 

betuminosa com: 
 Areia fina; 
 Areão; 
 Gravilha; 
 Lamelas de xisto. 

 Auto protecção em folha de alumínio 
da membrana betuminosa. 

 Granulado mineral sobre betume 
aplicado a quente em obra. 

 Tintas de alumínio. 
 Pintura de ____________________. 
 Outra solução _________________. 
× Não existe esta camada. 

Protecção pesada 

 Calhau rolado.  
 Inerte britado. 
 Lajetas de sombreamento criando uma 

caixa-de-ar inferior: 
 Lajetas de betão; 
 Lajetas cerâmicas; 
 Lajetas de madeira; 
 As lajetas apoiam em: 

 Suportes de plástico 
 Paralelepípedos de betão 
 Pontos de argamassa 

 Ladrilhos cerâmicos sobre betonilha. 
 Ladrilhos hidráulicos sobre betonilha.  
 Betonilha armada.  
 Betonilha não armada. 
 Painel sanduíche de betão e isolante 

térmico. 
 Camada de terra vegetal.  
 Outra solução _________________. 
× Não existe esta camada. 

B.5 – Outras camadas 

 Existe barreira de separação química. 
 Existe barreira de difusão de vapor. 
 Outra solução _________________. 

B.6 – Remates da impermeabilização com 
platibandas ou paredes emergentes 

Material da platibanda: 
 Betão armado; 
× Alvenaria de tijolo ou de blocos de 

betão; 
 Outro material______________. 

Material das paredes emergentes: 
 Betão armado; 
× Alvenaria de tijolo ou de blocos de 

betão; 
 Outro material______________. 
× O remate ficou aparente, colado ao 

paramento da platibanda ou parede. 
 O remate está inserido na platibanda 

ou parede. 
 O remate está recoberto com um rufo 

(metálico, de plástico, etc.). 
 O rufo está inserido na platibanda ou 

parede. 
 Rufo está fixo mecanicamente e tem o 

bordo superior aparente preenchido 
com mástique. 

 O remate está colado sobre um rufo 
(de PVC, metálico, etc.). 

 Outro sistema _________________. 
 Não se conhece a solução. 
 Não existe. 

 

B.7 – Remates da impermeabilização com 
soleiras de portas 

 A impermeabilização prolongou-se 
sob a soleira para o interior. 

 A impermeabilização contornou 
superiormente a soleira. 

 A impermeabilização prolongou-se 
apenas pelo paramento vertical da 
soleira. 

 Outro sistema _________________. 
 Não se conhece a solução. 
× Não existe. 

B.8 – Remates da impermeabilização com 
tubos de queda 

 Houve rebaixamento do suporte 
junto às embocaduras dos tubos de 
queda. 

 A impermeabilização prolongou-se 
directamente para o interior do tubo 
de queda. 

 A impermeabilização ficou junto ao 
bordo da embocadura do tubo de 
queda. 

 A impermeabilização ficou sobre a aba 
horizontal (geralmente em coroa 
circular) de um canhão inserido no 
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tubo de queda. 
× Não existe. 

B.9 – Remates da impermeabilização com 
tubagens emergentes da cobertura 

× A impermeabilização sobreleva-se e 
envolve a tubagem sendo a esta 
apenas colada. 

 A impermeabilização sobreleva-se e 
envolve a tubagem sendo a esta 
colada e amarrada com uma 
abraçadeira. 

 Foi aplicada uma manga (em geral 
metálica) na base da tubagem com 
uma aba horizontal (geralmente em 
coroa, circular) intercalada na 
impermeabilização e com o seu bordo 
superior vedado. 

 Impermeabilização não foi 
sobrelevada, contornando apenas a 
base da tubagem e tendo sido o 
respectivo contorno vedado com 
mástique. 

 Outro sistema _________________. 
 Não se conhece a solução. 
 Não existe. 

 

 

B.10 – Remates da impermeabilização com 
o coroamento de platibanda 

 O remate reveste o paramento vertical 
e o seu coroamento. 

 O coroamento dispõe de um 
capeamento em chapa metálica. 

 Coroamento dispõe de um capeamento 
de pedra ou betão: 
 O capeamento tem abas verticais;  
 O capeamento não tem abas verticais 

mas tem pingadeira (reentrância 
periférica na superfície inferior); 

 O capeamento foi assente com 
argamassa; 

 O remate prolongou-se pela 
superfície horizontal da platibanda; 

 O remate prolongou-se apenas até ao 
topo da superfície vertical da 
platibanda; 

 As juntas entre as peças de betão ou 
de pedra foram argamassadas; 

 As juntas entre as peças de betão ou 
de pedra foram vedadas com 
mástique; 

 No coroamento aplicou-se um 
revestimento de ligante sintético que 
se prolonga e sobrepõe ao remate da 
platibanda; 

 O coroamento dispõe apenas duma 
camada de argamassa pintada; 

 Outra solução _________________; 
 Não se conhece a solução; 
× Não existe. 

B.11 – Remates em juntas de dilatação 

Juntas ao nível da cobertura 

× Remate realizado com o sistema de 
impermeabilização da zona corrente. 

 Remate realizado com materiais 
distintos dos da zona corrente. 

 Foi colocado um cordão comprimido 
na junta para suporte do remate. 

 Foi colocada sobre a junta uma 
banda de dessolidarização do remate 

 A impermeabilização da zona 
corrente foi interrompida de um e de 
outro lado da junta. 

× A impermeabilização da zona 
corrente prolongou-se de um lado 
para o outro da junta. 

 Outra solução _________________. 
 Não se conhece a solução. 
 Não existe. 

Juntas sobrelevadas 

 Remate realizado com o sistema de 
impermeabilização da zona corrente. 

 Foi colocado um cordão comprimido 
na junta para suporte do remate. 

 Foi colocada sobre a junta uma 
banda de dessolidarização do remate 

 A impermeabilização da zona 
corrente foi interrompida de um e de 
outro lado da junta. 

 A impermeabilização da zona 
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corrente prolongou-se de um lado 
para o outro da junta 

 Remate realizado com rufos 
metálicos. 

 Remates realizados com rufos de 
peças de betão ou de pedra. 

 Outra solução _______________. 
 Não se conhece a solução. 
× Não existe 

Remate da impermeabilização com caleiras 

 A solução de impermeabilização é 
igual à da zona corrente da cobertura. 

 O remate é feito sobre caleiras em 
chapa metálica. 

 O remate foi simplesmente colado 
aba vertical da caleira. 

 O remate foi realizado com um rufo 
complementar intercalado na 
impermeabilização e sobrepondo-se 
à aba vertical da caleira. 

 Outra solução _________________. 
 Não se conhece a solução. 
× Não existe. 

B.12 – Remates com bases de apoio de 
equipamento diverso 

 A base (geralmente de betão) foi 
aplicada sobre a impermeabilização. 

× A impermeabilização foi interrompida 
na zona da base e foi rematada com 
o paramento vertical da mesma. 

 Outra solução _________________. 
 Não se conhece a solução. 
 Não existe. 

 

B.13 – Outros remates 

 Identificação __________________. 
 Descrição_____________________. 

C. – ANOMALIAS 

C.1 - Anomalias diversas 

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

 Acumulação de água na zona 

corrente da cobertura ou manchas 
que indiciam essa acumulação. 

 Acumulação de água junto a 
platibandas ou paredes emergentes 
ou manchas que indiciam essa 
acumulação. 

 Objectos cortantes ou pontiagudos 
(tijolos, ferramentas mecânicas ou 
manuais, etc.) assentes directamente 
sobre a impermeabilização. 

× Não apresenta anomalias visíveis. 

C.2 – Anomalias da impermeabilização na 
sua superfície corrente 

 Rotura generalizada. 
 Fissuras localizadas. 
 Fissuras longitudinais ou transversais 

de desenvolvimento significativo. 
 Perfurações. 
 Atravessamentos por raízes de 

plantas (para terraços-jardins). 
 Enrugamentos ou dobras. 
 Empolamentos ou bolsas de ar. 
 "Alagartado" à superfície de 

membrana betuminosas. 
 Descolamento de juntas de 

sobreposição das membranas. 
 As juntas de sobreposição das 

membranas não apresentam largura 
uniforme. 

 Houve cargas pontuais sobre a 
impermeabilização após a sua 
aplicação. 

 Deformação acentuada sob os apoios 
de lajetas de sombreamento. 

 Outras ______________________. 
 Não é visível sistema de a 

impermeabilização. 
× Não apresenta anomalias visíveis. 

C.3 – Anomalias nos remates com paredes 
emergentes ou platibandas de grande 
altura 

 Empolamentos do remate nalgumas 
zonas da superfície da platibanda ou 
parede. 

 Descolamento do bordo superior do 
remate aparente, colado apenas ao 
paramento da platibanda ou parede. 

 Fissuração longitudinal no 
revestimento da platibanda ou parede 
em correspondência com o bordo 
superior do remate inserido nessa 
platibanda ou parede. 

 Descolamento ou fissuração do 
mástique colocado no bordo superior 
dum rufo. 

 Inexistência de anilhas vedantes ou 
de outra solução de vedação nos 
pontos de fixação de rufos. 
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 Insuficiente sobreposição (< 40 mm) 
dum rufo com o remate. 

 Desprendimento ou dessolidarização 
do reboco de protecção do remate. 

 Enrugamento da membrana de 
remate especialmente junto à 
superfície corrente da 
impermeabilização. 

 Esmagamento da membrana de 
remate pela camada de protecção 
pesada. 

 Deslizamento, na vertical, da 
membrana de remate. 

 Inexistência de fixação mecânica na 
membrana de remate de grande 
desenvolvimento em altura. 

 Insuficiente altura do remate, 
especialmente em terraços-jardins. 

 Outras_______________________. 
 Não é visível o remate. 
× Não apresenta anomalias visíveis. 

C.4 – Anomalias em soleiras de portas 

 Nível da soleira demasiado baixa em 
relação à impermeabilização. 

 Acumulação de água junto à soleira. 
 Descolamento do remate no 

paramento vertical da soleira. 
 Inexistência de remate de soleira. 
 Deficiente ajuste do remate nos 

ângulos reentrantes e salientes das 
peças de soleira. 

 Insuficiente prolongamento da 
impermeabilização sob a soleira para 
o interior (se for verificável). 

 Outras _______________________. 
 Não é visível o remate. 
× Não apresenta anomalias visíveis. 

C.5 – Anomalias em embocaduras de tubos 
de queda 

 Acumulação de água ou manchas 
que indiciam essa acumulação junto 
à embocadura. 

 Fissuração da impermeabilização no 
contorno da embocadura. 

 Descolamento da impermeabilização 
junto ao bordo da embocadura. 

 Inexistência de ralos na embocadura 
 Acumulação de detritos (folhagem, 

poeiras, etc.). 
 Quebra do tubo de queda. 
× Tubo de queda inexistente. 
 Outros_______________________. 
 Não é visível o remate. 
 Não apresenta anomalias visíveis. 

C.6 – Anomalias em tubagens emergentes 

 Descolamento de remates 
 Altura reduzida do remate (<0,10m) 

 Vedação deficiente do bordo superior 
da manga (em geral metálica) 
colocada na base da tubagem. 

 Descolamento ou fissuração do 
mástique do contorno da base da 
tubagem onde rematou a 
impermeabilização da zona corrente. 

 Acumulação de detritos (folhagem, 
poeiras, etc.). 

 Outras _______________________. 
× Não apresenta anomalias visíveis. 

C.7 – Anomalias no coroamento de 
platibandas 

Coroamento com capeamento 
 Deslocamento longitudinais, com 

arqueamento, das peças dos rufos. 
 Rotura de peças de fixação dos 

rufos. 
 Corrosão das peças dos rufos. 
 Rotura de soldaduras de juntas 

entre peças dos rufos. 
 Acumulação de água ou manchas 

que indiciam essa acumulação. 
 Infiltrações de água ou indícios de 

infiltrações. 
 Acumulação de detritos (folhagem, 

poeiras, etc.). 
 Outras _______________________ 
 Não apresenta anomalias visíveis. 

C.8 – Anomalias em juntas de dilatação 

Juntas ao nível da cobertura 

 Fissuração do remate realizado com 
os mesmos materiais dos da zona 
corrente. 

 Afundamento do remate no espaço 
da junta. 

 Dobras ou pregas no remate. 
 Deformação da cobertura. 
 Infiltrações de água ou indícios de 

infiltrações. 
 Acumulação de detritos (folhagem, 

poeiras, etc.) na zona corrente. 
 Inexistência de junta de dilatação. 
 Outras_______________________. 
 Não é visível o remate. 
× Não apresenta anomalias visíveis. 

Juntas sobrelevadas 

 REMATE REALIZADO COM O SISTEMA DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO DA ZONA 

CORRENTE: 
 Fissuração do remate; 
 Descolamento do remate; 
 Afundamento do remate no 

espaço da junta; 
 Dobras ou pregas no remate; 
 Outras ___________________; 
 Não apresenta anomalias 
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visíveis. 
 REMATE REALIZADO COM RUFOS 

METÁLICOS: 
 Rufos fixados de ambos os 

lados da junta; 
 Deslocamento longitudinais, 

com arqueamento, das peças 
dos rufos; 

 Inexistência de anilhas vedantes 
ou sistema semelhante para 
vedação dos orifícios das 
fixações dos rufos; 

 Rotura de peças de fixação dos 
rufos; 

 Descolamento do remate da 
impermeabilização junto aos 
rufos; 

 Corrosão das peças dos rufos; 
 Rotura de soldaduras de juntas 

entre peças dos rufos; 
 Acumulação de água ou 

manchas que indiciam essa 
acumulação; 

 Infiltrações de água ou indícios 
de infiltrações; 

 Acumulação de detritos 
(folhagem, poeiras, etc.); 

 Outras____________________; 
 Não apresenta anomalias 
visíveis. 

 REMATE REALIZADO COM RUFOS DE 

PEÇAS DE BETÃO OU DE PEDRA: 
 Rotura de peças dos rufos 
 Fissuras na argamassa de 

preenchimento das juntas entre 
peças; 

 Deslocamento ou fissuração do 
vedante das juntas entre peças; 

 Deslocamento do remate da 
impermeabilização junto aos 
rufos; 

 Peças sem abas verticais, sem 
pingadeira e com o remate a 
terminar junto da sua base; 

 Acumulação de água ou 
manchas que indiciam essa 
acumulação; 

 Infiltrações de água ou indícios 
de infiltrações; 

 Acumulação de detritos 
(folhagem, poeiras, etc.); 

 Não é visível o remate; 
 Outras ___________________; 
 Não apresenta anomalias 
visíveis. 

× REMATE INEXISTENTE. 
 Não apresenta anomalias visíveis. 

C.9 – Anomalias em caleiras 

 Acumulação de água ou manchas que 
indiciam essa acumulação. 

 Corrosão de caleiras metálicas. 
 Fissuração de caleiras metálicas. 
 Rotura de caleiras metálicas. 
 Perfurações de caleiras metálicas. 
 Fissuração de caleiras sintéticas. 
 Rotura de caleiras sintéticas. 
 Perfurações de caleiras sintéticas. 
 Descolagem de caleiras sintéticas. 
 Rotura das juntas entre caleiras. 
 Fissuração longitudinal no 

revestimento da platibanda ou parede, 
em correspondência com o bordo 
superior da aba vertical da caleira que 
esta inserida nessa platibanda ou 
parede. 

 Acumulação de detritos (folhagem, 
poeiras, etc.). 

 Descarregador de superfície obstruído 
 Descarregador de superfície 

inexistente. 
× Caleira inexistente. 
 Outros _______________________. 
 Não apresenta anomalias visíveis. 

C.10 – Anomalias em tubo de queda 

 Acumulação de água ou manchas que 
indiciam essa acumulação junto à 
embocadura. 

 Fissuração da impermeabilização no 
contorno da embocadura. 

 Descolamento da impermeabilização 
junto ao bordo da embocadura. 

 Inexistência de ralos na embocadura 
 Acumulação de detritos (folhagem, 

poeiras, etc.). 
 Quebra do tubo de queda. 
× Tubo de queda inexistente. 
 Outros _______________________. 
 Não apresenta anomalias visíveis. 

C.11 – Anomalias em bases de apoio de 
equipamento diverso 

 Descolamento do remate. 
 Fissuração do remate. 
 Rugas ou dobras no remate. 
 Outros_______________________. 
 Não é visível o remate. 
× Não apresenta anomalias visíveis. 

C.12 – Anomalias diversas 

 Descrição ____________________. 
× Não apresenta anomalias visíveis.
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ANEXO 2 
Mapa das inspecções realizadas pelo autor da dissertação. 

(Foram retirados todos os campos não verificados nas coberturas) 
(1/3) 
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A. Dados gerais sobre o edifício e respectiva cobertura                                                 

  

  

Identificação do edifício:    G N.E.E O.R G N.E.E O.R G N.E.E C N.E.E M.S M.O S.C.O.S S.C.G C.V.E PT1 PT2 PT3 AGA AL3C AL4 C.L C.O 

Local do edifício:   Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Alfragide Sintra Sintra Sintra Lisboa Lisboa 

Concelho:   E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A E.M.F.A AFA AFA AFA Belém Belém 

Altura do edifício:    25 m 28 m 22 m 25 m 28 m 22 m 25 m 28 m 15 m 13 m 6 m 6 m 12 m 6 m 4 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 18 m 15 m 

Data da execução da impermeabilização original   1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1981 1982 1983 1999 1990 2005 … … 

A. 1 - Acessibilidade da cobertura                                                 

  

Cobertura não utilizável (acessível apenas para trabalhos de 
manutenção) 

22 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X 

Cobertura acessível a pessoas 1                                           X   

A. 2 - Trabalhos de reparação efectuados                                                 

  

Já houve trabalhos de reparação da cobertura em:   1995 … 2006 … … 2006 … … 1995 … 1995 1995 1995 1995 2006 … … … … 2006 … 2008 2008 

As reparações foram localizadas em pontos singulares da 
cobertura: 

14 X   X X   X X   X X X   X X X         X   X X 

As reparações foram generalizadas a todo a zona corrente da 
cobertura: 

12     X           X X   X X X X X X X       X X 

As reparações foram localizadas em pequenas zonas da 
superfície corrente da cobertura: 

4 X     X   X X                                 

Nunca ouve trabalhos de reparações na cobertura: 5   X     X     X                     X   X     

B. Descrição das soluções                                                 

  

B. 1 - Estrutura resistente                                                 

  Laje maciça de betão armado 23 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B. 2 - Camada de forma                                                 

  Betão de inertes leves 23 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

B. 3 - Materiais de base da impermeabilização                                                 

  

B. 3.1 - Membranas betuminosas                                                  

  
Membrana de betume polímero SBS 6       X     X               X X X X           

Membrana de betume polímero APP 11 X   X     X     X   X X X X         X X X     

B. 3.3 - Produtos líquidos ou pastosos de base betuminosa                                                  

  

Emulsões betuminosas (como elemento de colagem e 
camada pára-vapor) 

5 X   X X   X X                                 

Betume modificado aplicado a quente 4   X     X     X   X                           

B. 3.4 - Produtos líquidos sintéticos                                                 

  
Resinas acrílicas 1                                             X 

Produto cimentício (Mistura de resinas e cimento) 1                                           X   

B. 4 - Protecção e acabamento                                                 

  

B. 4.1 - Protecção leve                                                 

  

Auto protecção mineral da membrana betuminosa com: 15 X   X X   X X   X   X X X X X X X X   X       

  
Areia fina 3 X     X     X                                 

Lamelas de xisto 12     X     X     X   X X X X X X X X   X       

Auto protecção em folha de alumínio da membrana 
betuminosa (em algumas zonas) 

4 X     X     X             X                   

Granulado mineral sobre produto betuminoso aplicado a 
quente em obra 

4   X     X     X   X                           

Não existe esta camada 1                                             X 

B. 4.2 - Protecção pesada                                                 

  

Calhau rolado 2                                     X   X     

Ladrilhos cerâmicos sobre betonilha 1                                           X   

Não existe esta camada 1                                             X 
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ANEXO 2 
Mapa das inspecções realizadas pelo autor da dissertação. 

(Foram retirados todos os campos não verificados nas coberturas) 
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C. ANOMALIAS                                                 

  

C.1 - Anomalias diversas                                                 

  

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

18 X X   X X   X X X X X X X X X X X X X   X     

Acumulação de água na zona corrente da cobertura ou 
manchas que indiciam essa acumulação 

8 X               X   X X X X X         X       

Objectos cortantes ou pontiagudos (tijolos, ferramentas 
mecânicas ou manuais, etc.) assentes directamente sobre a 
impermeabilização 

16 X X X X X X X X X X X       X X X X     X     

Não apresenta anomalias visíveis. 2                                           X X 

C.2 - Anomalias da impermeabilização na sua superfície 
corrente 

                                                

  

Fissuras localizadas 11 X X   X X   X X   X X         X X X           

Fissuras longitudinais ou transversais de desenvolvimento 
significativo 

7   X     X     X   X           X X X           

Perfurações 12 X X   X X   X X X X   X       X X X           

Enrugamentos ou dobras 3 X                     X     X                 

Empolamentos ou bolsas de ar 2 X                           X                 

Alagartado à superfície de membrana betuminosas 4                 X   X   X X                   

Houve cargas pontuais sobre a impermeabilização após a sua 
aplicação 

3 X     X     X                                 

Não é visível sistema de a impermeabilização 2                                         X X   

Não apresenta anomalias visíveis. 5     X     X                         X X     X 

C.3 - Anomalias nos remates com paredes emergentes ou 
platibandas de grande altura 

                                                

  

Descolamento do bordo superior do remate aparente, colado 
apenas ao paramento da platibanda ou parede 

12 X X X X X X X X   X           X X X           

Descolamento ou fissuração do mástique colocado no bordo 
superior dum rufo  

2       X     X                                 

Inexistência de anilhas vedantes ou de outra solução de 
vedação nos pontos de fixação de rufos 

1                     X                         

Insuficiente sobreposição (< 40 mm) dum rufo com o remate 5 X     X     X           X X                   

Desprendimento ou dessolidarização do reboco de protecção 
do remate 

3 X     X     X                                 

Enrugamento da membrana de remate especialmente junto à 
superfície corrente da impermeabilização 

3 X     X     X                                 

Deslizamento, na vertical, da membrana de remate 3 X     X     X                                 

Inexistência de fixação mecânica na membrana de remate de 
grande desenvolvimento em altura 

5 X     X     X           X X                   

Não é visível o remate 1                             X                 

Não apresenta anomalias visíveis. 4                       X             X X X     

C.4 - Anomalias em soleiras de portas                                                 

  

Nível da soleira demasiado baixa em relação à 
impermeabilização 

2                         X X                   

Acumulação de água junto à soleira 2                         X X                   

Descolamento do remate no paramento vertical da soleira 1 X                                             

Deficiente ajuste do remate nos ângulos reentrantes e salientes 
das peças de soleira 

1 X                                             

Insuficiente prolongamento da impermeabilização sob a soleira 
para o interior (se for verificável) 

1 X                                             

Não apresenta anomalias visíveis. 4                     X X     X           X     

                                                           
1 Instituto de Medicina Tropical. 
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C.5 - Anomalias em embocaduras de tubos de queda                                                 

  

Acumulação de água ou manchas que indiciam essa 
acumulação junto à embocadura. 

3 X                       X X                   

Descolamento da impermeabilização junto ao bordo da 
embocadura 

1 X                                             

Inexistência de ralos na embocadura 15 X X   X X   X X   X X X X X X X X X           

Acumulação de detritos (folhagem, poeiras, etc.) 13 X X     X     X X X X   X X X X X X           

Tubo de queda inexistente 3                         X X                 X  

Não apresenta anomalias visíveis. 6     X     X                         X X X  X   

C.6 - Anomalias em tubagens emergentes                                                 

  

Descolamento de remates 1 X                                             

Altura reduzida do remate (<0,10m) 3 X                       X X                   

Vedação deficiente do bordo superior da manga (em geral 
metálica) colocada na base da tubagem 

3 X                       X X                   

Acumulação de detritos (folhagem, poeiras, etc.) 1 X                                             

Não apresenta anomalias visíveis. 7     X       X   X           X           X X   X 

C.7 - Anomalias no coroamento de platibandas                                                 

  

C.7.1 - Coroamento com capeamento metálico                                                 

  

Deslocamento longitudinais, com arqueamento, das peças 
dos rufos 

1                     X                         

Rotura de peças de fixação dos rufos 1                     X                         

Corrosão das peças dos rufos 12 X X   X X   X X X X X         X X X           

Rotura de soldaduras de juntas entre peças dos rufos 2                         X X                   

Acumulação de água ou manchas que indiciam essa 
acumulação 

10 X X     X     X   X     X X   X X X           

Infiltrações de água ou indícios de infiltrações 3 X                       X X                   

Acumulação de detritos (folhagem, poeiras, etc.) 1 X                                             

Não apresenta anomalias visíveis. 7     X     X           X     X       X X X     

C.8 - Anomalias em juntas de dilatação                                                 

  

C.8.1 - Junta ao nível da cobertura                                                 

  
Não é visível o remate 10   X     X     X X X     X X   X X X           

Não apresenta anomalias visíveis. 13 X   X X   X X       X X     X       X X X X X 

C.9 - Anomalias em caleiras                                                 

  

Acumulação de água ou manchas que indiciam essa 
acumulação 

8   X     X     X X X           X X X           

Acumulação de detritos (folhagem, poeiras, etc.) 9   X     X     X X X         X X X X           

Caleira inexistente 8 X                   X X X X           X   X X 

Não apresenta anomalias visíveis. 6     X X   X X                       X   X     

C.10 - Anomalias em tubo de queda                                                 

  

Acumulação de água ou manchas que indiciam essa 
acumulação junto à embocadura. 

7   X     X     X X X     X X                   

Fissuração da impermeabilização no contorno da embocadura 5   X     X     X X X                           

Descolamento da impermeabilização junto ao bordo da 
embocadura 

4   X     X     X   X                           

Acumulação de detritos (folhagem, poeiras, etc.) 5   X     X     X   X     X                     

Não apresenta anomalias visíveis. 17 X   X X   X X       X X     X X X X X X X X  

C.11 - Anomalias em bases de apoio de equipamento diverso                                                 

  
Perfurações 3       X     X   X                             

Não apresenta anomalias visíveis. 7 X               X   X X X X X                 
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ANEXO 3 – LEGISLAÇÃO SOBRE PRODUTOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

ANEXO 3.A – NORMAS E PROJECTOS DE NORMA DO CEN 

Normas do CEN - Comité Européen de Normalisation (CEN/TC 254) 

http://www.cenorm.be (consultado em 01.10.2007) 

1- EN 1107-1:1999 - Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing. 

Determination of dimensional stability (1999-08-18).  

2- EN 1107-2:2001 - Flexible sheets for waterproofing. Determination of dimensional stability - Part 2: 

Plastic and rubber sheets for roof waterproofing (2001-01-24).  

3- EN 1109:1999 - Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing - 

Determination of flexibility at low temperature (1999-08-18).  

4- EN 1110:1999 - Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing. 

Determination of flow resistance at elevated temperature (1999-08-18).  

5- EN 12039:1999 • Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing. 

Determination of adhesion of granules (1999-09-22).  

6- EN 12310-1:1999 • Document title: Flexible sheets for waterproofing. Part 1: Bitumen sheets for 

waterproofing. Determination of resistance to tearing (nail shank) (1999-09-22).  

7- EN 12310-2:2000 - Flexible sheets for waterproofing. Determination of resistance to tearing - Part 

2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing (2000-09-20).  

8- EN 12311-1:1999 - Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof 

waterproofing. Determination of tensile properties (1999-09-22).  

9- EN 12311-2:2000 - Flexible sheets for waterproofing. Determination of tensile properties - Part 2: 

Plastic and rubber sheets for roof waterproofing (2000-09-20). 

10- EN 12316-1:1999 - Flexible sheets for waterproofing – Part 1: Bitumen sheets for roof 

waterproofing. Determination of peel resistance of joints (1999-09-22).  

11- EN 12316-2:2000 - Flexible sheets for waterproofing. Determination of peel resistance of joints - 

Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing (2000-09-20).  

12- EN 12317-1:1999 - Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof 

waterproofing. Determination of shear resistance of joints (1999-09-22).  

13- EN 12317-2:2000 - Document title: Flexible sheets for waterproofing. Determination of the shear 

resistance of joints - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing (2000-09-20).  

14- EN 12691:2001- Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof 

waterproofing. Determination of resistance to impact (2001-01-24).  

15- EN 12730:2000 - Document title: Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber 

sheets for roof waterproofing. Determination of resistance to static loading (2001-01-24).  

16- EN 1296:2000 - Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roofing. 

Method of artificial ageing by long term exposure to elevated temperature (2000-12-13).  
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17- EN 13416:2001 - Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof 

waterproofing. Rules for sampling (2001-06-20).  

18- EN 13583:2001 - Document title: Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber 

sheets for roof waterproofing. Determination of hail resistance (2001-06-20). 

19- EN 13707:2004 - Flexible sheets for waterproofing. Reinforced bitumen sheets for roof 

waterproofing. Definitions and characteristics. 

20- EN 13859-1:2005 - Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays 

- Part 1: Underlays for discontinuous roofing. 

21- EN 13859-2:2004 - Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays 

- Part 2: Underlays for walls. 

22- EN 13956:2005 - Flexible sheet for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof 

waterproofing - Definitions and characteristics. 

23- EN 13967:2005 - Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets 

including plastic and rubber basement tanking sheet - Definitions and characteristics. 

24- EN 13969:2005 - Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including 

bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics. 

25- EN 13970:2005 - Flexible sheets for waterproofing. Bitumen water vapour control layers. 

Definitions and characteristics. 

26- EN 13984:2005 - Flexible sheets for waterproofing. Plastic and rubber vapour control layers. 

Definitions and characteristics. 

27- EN 14909:2006 - Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof courses – 

Definitions and characteristics. 

28- EN 14967:2006 - Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof courses - Definitions 

and characteristics. 

29- EN 1844:2001- Flexible sheets for waterproofing. Determination of resistance to ozone. Plastic 

and rubber sheets for roof waterproofing (2001-05-23).  

30- EN 1848-1:1999 - Flexible sheets for waterproofing. Determination of length, width and 

straightness - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing (1999-11-17).  

31- EN 1848-2:2001 - Flexible sheets for waterproofing. Determination of length, width, straightness 

and flatness - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing (2001-05-16).  

32- EN 1849-1:1999 - Flexible sheets for waterproofing. Determination of thickness and mass per 

unit area - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing (1999-11-17).  

33- EN 1849-2:2001 - Flexible sheets for waterproofing. Determination of thickness and mass per 

unit area - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing (2001-05-16).  

34- EN 1850-1:1999 - Flexible sheets for waterproofing. Determination of visible defects - Part 1: 

Bitumen sheets for roof waterproofing (1999-11-17).  

35- EN 1850-2:2001 - Flexible sheets for waterproofing. Determination of visible defects - Part 2: 
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Plastic and rubber sheets for roof waterproofing (2001-05-16).  

36- EN 1928:2000 - Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof 

waterproofing. Determination of watertightness (2000-03-22).  

37- EN 1931:2000 - Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof 

waterproofing. Determination of water vapour transmission properties (2000-07-19).  

38- EN 495-5:2000 - Flexible sheets for waterproofing. Determination of foldability at low temperature 

- Part 5: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing (2000-11-22).  

Projectos de norma do CEN 

1- prEN 1297 - Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof 

waterproofing. Method of artificial ageing by long term exposure to the combination of UV radiation, 

elevated temperature and water.  

2- prEN 1548 - Flexible sheets for waterproofing. Method for exposure to bitumen. Plastic and rubber 

sheets for roof waterproofing.  

3- prEN 13948 - Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof 

waterproofing. Determination of watertightness after stretching at low temperature.  

4- prEN 13948- Flexible sheets for waterproofing. Bitumen, plastic and rubber sheets for roof 

waterproofing. Determination of resistance to root penetration.  

5- prEN (sem referência) - Flexible sheets for waterproofing. Unreinforced bitumen sheets for roof 

waterproofing. Definitions and characteristics. 

ANEXO 3.B – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EOTA 

EOTA - European Organization for Technical Approvals 

http://www.eota.be 

European technical approval guideline (ETAg) 

1- ETAG 005 - Liquid applied roof waterproofing kits. Edition, March 2000.  

2- ETAG 006 - Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes. Edition, 

March 2000.  

Common Understanding of Assessment Procedure (CUAP). 

1- CUAP (28) - Roof insulation supporting waterproofing systems.  

2- CUAP (47) - Composite roof waterproofing kit. June 2002. 

ANEXO 3.C – NORMAS E PROJECTOS DE NORMAS PORTUGUESAS DO IPQ 

NORMAS PORTUGUESAS DO IPQ – Instituto Português da Qualidade 

http://www.ipq.pt 

1- NP EN 1107-1:2001 – Membranas de impermeabilização flexíveis. Parte 1: Membranas 

betuminosas de impermeabilização de coberturas. Determinação da estabilidade dimensional. 
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Correspondência: EN 1107-1:1999. 

Resumo: especifica os métodos para determinação da estabilidade dimensional das membranas 

betuminosas.  

2- NP EN 1108:2001 – Membranas de impermeabilização flexíveis. Membranas betuminosas de 

impermeabilização de coberturas. Determinação da estabilidade dimensional sob acção de uma 

variação cíclica da temperatura. Correspondência: EN 1108:1999. 

Resumo: especifica os métodos para determinação da estabilidade dimensional sob à acção de 

variações cíclicas de temperatura de membranas betuminosas. Esta norma é fundamentalmente 

aplicável a membranas betuminosas auto-protegidas ou armadas com folhas metálicas e 

totalmente aderentes ao suporte. Este ensaio não é aplicável a barreiras pára-vapor.  

3- NP EN 1109:2001 – Membranas de impermeabilização flexíveis. Membranas betuminosas de 

impermeabilização de coberturas. Determinação da flexibilidade a baixa temperatura. 

Correspondência: EN 1109:1999. 

Resumo: especifica os métodos para a determinação da flexibilidade a baixas temperaturas de 

membranas betuminosas armadas. As membranas não-armadas também podem ser ensaiadas 

segundo este método. O ensaio é realizado sobre as faces superior e inferior da membrana, quer 

a uma determinada temperatura quer repetidamente a diferentes patamares de temperatura, com 

o objectivo de determinar o limite da flexibilidade a baixas temperaturas. Assim, o ensaio permite 

verificar para um produto a conformidade da resistência a dobragem a baixas temperaturas 

com a exigida ou determinar o seu limite de resistência a dobragem, para evidenciar, por exemplo, 

a modificação desta característica após envelhecimento artificial.  

4- NPEN 1110:2001 – Membranas de impermeabilização flexíveis. Membranas betuminosas de 

impermeabilização de coberturas. Determinação da resistência ao escorrimento à elevada 

temperatura. Correspondência: EN 1110:1999. 

Resumo: especifica os métodos para a determinação da resistência ao escorrimento à elevada 

temperatura de membranas betuminosas. 

5- NP EN 1848-1:2001 – Membranas de impermeabilização flexíveis. Determinação do comprimento, 

da largura e da rectilinearidade Parte 1: Membranas betuminosas de impermeabilização de 

coberturas. Correspondência: EN 1848-1:1999. 

Resumo: especifica os métodos para determinação do comprimento, da largura e da 

rectilinearidade das arestas de membranas betuminosas para impermeabilização de coberturas. 

6- NP EN 1849-1:2001 – Membranas de impermeabilização flexíveis. Parte 1: Membranas 

betuminosas de impermeabilização de coberturas. Determinação da espessura e da massa por 

unidade de superfície. Correspondência: EN 1849-1:1999. 

Resumo: especifica os métodos para determinação da espessura e da massa por unidade de 

superfície de membranas betuminosas para impermeabilização de coberturas.  

7- NP EN 1850-1:2001 – Membranas de impermeabilização flexíveis. Determinação de defeitos de 

aspecto. Parte 1: Membranas betuminosas de impermeabilização de coberturas. 

Correspondência: EN 1850-1:1999. 



 XXIII

Resumo: especifica os métodos para determinação dos defeitos de aspecto de membranas 

betuminosas para impermeabilização de coberturas, os quais podem influenciar o comportamento 

funcional destas membranas. 

8- NP EN 12039:2001 – Membranas de impermeabilização flexíveis. Membranas betuminosas de 

impermeabilização de coberturas. Determinação da aderência do granulado. Correspondência: EN 

12039:1999. 

Resumo: descreve o equipamento de ensaio e especifica um método para determinação da 

aderência do granulado de membranas betuminosas de impermeabilização de coberturas. Esta 

norma pode também ser aplicável a outros domínios onde seja relevante.  

9- NP EN 12310-1:2001 – Membranas de impermeabilização flexíveis. Parte 1: Membranas 

betuminosas de impermeabilização de coberturas. Determinação da resistência ao rasgamento 

(por acção de um prego). Correspondência: EN 12310-1:1999. 

Resumo: especifica um método para determinação da resistência ao rasgamento, através da 

acção de um prego, de membranas betuminosas de impermeabilização de coberturas.  

10- NP EN 12311-1:2001 – Membranas de impermeabilização flexíveis. Parte 1: Membranas 

betuminosas de impermeabilização de coberturas. Determinação de propriedades em tracção. 

Correspondência: EN 12311-1:1999. 

Resumo: Especifica um método para determinação de propriedades em tracção de membranas 

betuminosas de impermeabilização de coberturas.  

11- NP EN 12317-1:2001 – Membranas de impermeabilização flexíveis. Parte 1: Membranas 

betuminosas de impermeabilização de coberturas. Determinação da resistência das juntas ao 

corte. Correspondência: EN 12317-1:1999. 

Resumo: especifica um método para Determinação da resistência ao corte de juntas formadas 

por duas membranas betuminosas adjacentes do mesmo tipo para impermeabilização de 

coberturas. Este método de ensaio é utilizado fundamentalmente para avaliar o comportamento de 

juntas de sobreposição de membranas betuminosas de impermeabilização de coberturas 

aplicadas em sistemas de camada única fixados mecanicamente ou com protecção pesada. O 

comportamento ao corte de uma junta entre duas membranas betuminosas varia de forma 

considerável segundo o método de ligação utilizado (soldadura por acção da chama ou de ar 

quente, por acção de um produto de colagem a quente, como por exemplo, o betume, por acção 

de uma cola a frio, etc.), segundo a largura da junta e a qualificação da mão-de-obra. 

Projectos de normas portuguesas do IPQ 

1- prNP 3832 - Revestimentos de impermeabilização betuminosos. Membranas betuminosas. 

Classificação. Características. 1988. 

2- prNP 3833 - Revestimentos de impermeabilização betuminosos. Vocabulário. 1988. 

3- prNP 3963 - Revestimentos de impermeabilização betuminosos. Misturas betuminosas. 

Características. 1989. 

4- prNP 3964 - Revestimentos de impermeabilização betuminosos. Membranas betuminosas. Ensaio 
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de flexibilidade à baixa temperatura. 1989  

5- prNP 3965 - Revestimentos de impermeabilização betuminosos. Membranas betuminosas. Ensaio 

de comportamento ao calor. 1989. 

ANEXO 3.D – DIRECTIVAS E GUIAS UEAtc 

UEAtc - Union Européenne Pour L’agrément Technique dans la Construction 

http://www.ueate.com 

1- Special directives for the assessment of waterproof coverings in APP (atactic 

polypropylène) polymer bitumen reinforced with sheets of polythene film.  

2- Technical guidelines for the assessment of thermal insulation systems intended for 

supporting waterproof coverings on flat and sloping roofs.  

3- UEAtc Supplémentary guide for the assessment of mechanically fastened roof 

waterproofing. 

4- UEAtc technical guide for the assessment of roof waterproofing systems made of reinforced 

APP or SBS polymer modified bitumen sheets.  

5- UEAtc technical guide for the assessment of non-reinforced, reinforced and/or backed roof 

waterproofing systems made of PVC.  

6- UEAtc technical guide for the assessment of non-reinforced, reinforced and/or acked roof 

waterproofing systems made of EPDM.  

7- UEAtc technical guide for the assessment of non-reinforced, reinforced and/or backed roof 

waterproofing systems made of FPO.  

Observação: as antigas publicações a seguir referidas mantêm-se como documento de referência: 

a) Directives UEAtc pour l’agrément des systèmes isolants supports d'étanchéité des toitures 

plates et inclinées. Cahiers du CSTB, Paris, (225), Cahier 1750, décembre 1981. 

b) Directives générales UEAtc pour l’agrément des revêtementss d’étanchéité de toitures. Paris, 

UEAtc, juillet 1982. Cahiers du CSTB, Paris, (234), Cahier 1812, novembre 1982. 

c) Directives particulieres UEAtc pour l’agrément des revêtements d’étanchéité en  bitume polymère 

APP (polypropylène atactique) armés. Paris, UEAtc, Cahiers du CSTB, Paris, Supplément n° 246-

3, janvier-fevrier 1984. 

d) Directives particulières UEAtc pour l’agrément des revêtements d’étanchéité homogènes en 

bitume elastomere SBS (styrène - butadiène - styrène) armés. Paris, UEAtc, Janvier 1984. 

Cahiers du CSTB, Paris, Supplément nc 246-4, janvier-fevrier 1984. 

e) Directives particulieres UEAtc pour L’agrément des revêtements d’étanchéité en bitume polymere 

APP (polypropylène atactique) en feuiller armés par film de polyéthylène. Paris, UEAtc, avril 

1987. Cahiers du CSTB, Paris, (278), Cahier 2152, avril 1987. 

f) Directives particulières UEAtc pour L’agrément des revêtements d’étanchéité de toitures à base 



 XXV

d'EPDM vulcanisé non armé. Paris, UEAtc, aout 1988. Cahiers du CSTB, Paris, (294), Cahier 

229, novembre 1988. 

g) Guide technique particulier UEAtc pour L’agrément des revêtements d’étanchéité de toitures 

monocouches. Paris, UEAtc, mars 1991. Cahiers du CSTB, Paris, (320), Cahier 2502, juin 1991. 

h) Guide technique complementaire UEAtc pour L’agrément des revêtements d’étanchéité de 

toitures fixés mécaniquement. Paris, UEAtc, avril 1991. Cahiers du CSTB, Paris, (321), Cahier 

2510, juillet-aout 1991. 

i) Directives UEAtc pour L’agrément des systèmes d’étanchéité indépendents sous lestage en 

feuilles de PVC plastifié sans armature et incompatible avec le bitume. Paris, UEAtc, juin 

1992. Cahiers du CSTB, Paris, (234), Cahier n° 1813, novembre 1992. 

 


