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RESUMO 

 
O revestimento de impermeabilização é entendido como o conjunto de todos os 

materiais, componentes e acessórios essenciais para munir a cobertura de uma barreira 
estanque à água que sobre ele estacione ou circule. No entanto, o revestimento de 
impermeabilização deve ainda ter outras características fundamentais, como a capacidade de 
se deformar sem rotura ou fissuração ao longo da sua vida útil, nas condições de exposição 
previstas, tanto sob a acção das sucções do vento, como acompanhando os eventuais 
movimentos do seu suporte. Uma incorrecta selecção da membrana de impermeabilização 
pode conduzir à ocorrência de problemas nas coberturas e nos próprios edifícios, por não 
desempenharem correctamente a sua função. Desses problemas resultam quase sempre 
infiltrações de água para as camadas subjacentes à do revestimento de impermeabilização ou 
para os espaços do último piso, provocando prejuízos que podem ser significativos. Assim, é 
objectivo deste artigo indicar as principais características das membranas a integrar nos 
sistemas de impermeabilização de coberturas em terraço. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
O revestimento de impermeabilização de coberturas em terraço deve garantir que 

exigências de segurança, de aptidão ao uso e de conservação das qualidades sejam satisfeitas 
para que a cobertura tenha um bom desempenho. 
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Relativamente às exigências de segurança, o revestimento de impermeabilização 
associado ao seu suporte 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 nacional em vigor. A figura 1 mostra 
esquematicamente a deformação, por acção do vento, do revestimento de impermeabilização 
de um sistema de camada única fixado mecanicamente à estrutura resistente com peças de 
fixação pontual colocadas nas juntas de sobreposição das membranas. Também para as 
exigências de segurança, mas relativas ao comportamento ao fogo e à saúde, tanto o sistema 
de impermeabilização na sua totalidade, como os produtos constituintes, devem satisfazer os 
regulamentos nacionais. 
 

 
Figura 1-Efeito da acção do vento num sistema fixado mecanicamente (Grandão 

Lopes, 2003). 
 

Evidentemente que o revestimento de impermeabilização deve ser capaz de se opor à 
passagem de água do exterior para a camada subjacente, para dar satisfação à exigência de 
estanquidade à água, a principal exigência de aptidão ao uso dos revestimentos de 
impermeabilização. As outras exigências determinam que o revestimento tenha um aspecto 
razoável, não contenha componentes solúveis na água capazes de causar manchas nos 
edifícios com os quais possa entrar em contacto e possua a necessária resistência mecânica. 

Quanto às exigências relativas aos efeitos dos agentes do meio ambiente, relativas à 
conservação das suas qualidades, o sistema de impermeabilização, incluindo a sua protecção 
leve, deverá resistir sem deterioração às rajadas de vento de maior intensidade, bem como ao 
efeito de fadiga nos materiais causados pelos ventos de velocidade menos intensa. Nas juntas 
de sobreposição entre membranas auto-protegidas ou com protecção ligeira, esta acção 
manifesta-se por forças de pelagem, figura 2(a), ou forças de corte, figura 2(b). 
 

 
                                (a)                                                                 (b)                                        

Figura 2-Forças de pelagem e de corte causadas pelo vento nas juntas de 
 sobreposição (Koichi, 1994). 

 
Também se deve entrar em linha de conta com os seguintes agentes do meio ambiente: 

temperatura; radiação UV; água; gases na atmosfera; substâncias químicas e biológicas. No 
que se refere às exigências relativas à conservação das suas qualidades, os materiais utilizados 
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nos revestimentos de impermeabilização devem ser compatíveis entre si, com as outras 
camadas da cobertura (em particular, com o suporte da impermeabilização e a sua protecção) 
e com os materiais de uso corrente na construção com os quais a impermeabilização poderá 
estar em contacto, quer directo, quer indirecto, por intermédio de produtos dissolvidos e 
transportados pela água. Os movimentos do suporte e as solicitações mecânicas (estáticas e 
dinâmicas) contam-se entre os factores susceptíveis de influenciar o desempenho do 
revestimento de impermeabilização por poderem alterar as suas qualidades. 

Sob a influência dos factores mencionados, o revestimento de impermeabilização deve 
conservar o conjunto das suas qualidades de forma satisfatória durante um período suficiente, 
pelo menos igual a 10 anos, para os revestimentos de impermeabilização auto-protegidos ou 
com uma protecção ligeira, e ter uma vida útil superior a esta para os revestimentos com 
protecção pesada (desde que as condições de utilização da cobertura e as camadas que as 
constituem sejam iguais). Para garantir condições satisfatórias de desempenho dos 
revestimentos de impermeabilização, em condições normais de utilização durante o período 
definido para a sua vida útil, é indispensável conceber um sistema adequado, utilizar materiais 
de qualidade e garantir uma correcta aplicação em obra. Assim, é fundamental conhecer as 
características e o campo de aplicação da generalidade das membranas de impermeabilização 
que garantam um bom desempenho nas coberturas em terraço. No capítulo seguinte, procura-
se dar essa informação, fazendo-se notar no entanto que as características aí registadas são-no 
a título de exemplo, já que poderão existir membranas com características distintas das 
mencionadas nesse capítulo. 
 
 
2. MEMBRANAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO-CARACTERÍSTICAS E CAMPO DE 

APLICAÇÃO 
 
2.1 Generalidades 
 

As membranas de impermeabilização mais utilizadas nos sistemas de 
impermeabilização de coberturas em terraço são as de betumes-polímeros, as termoplásticas e 
as elastoméricas. 

As membranas de betumes-polímeros são constituídas por uma mistura betuminosa 
modificada por uma resina, plastomérica ou elastomérica. 

As membranas de natureza termoplástica mais conhecidas são as de PVC 
plastificado e as de mais recente divulgação são as de poliolefinas (TPO ou FPO). 

Nas membranas elastoméricas, incluem-se as vulcanizadas e as não vulcanizadas. 
Nestas últimas, poderá ocorrer um processo de cura de características idênticas à vulcaniza-
ção, 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 vulcani-
zadas em fábrica, incluem-se as de poli-isobutileno (PIB) e as de polietileno clorado (CPE). 
 
2.2 Membranas de betume-polímero 
 

Estas membranas são obtidas por recobrimento de uma ou duas armaduras com uma 
mistura betuminosa modificada à qual foi acrescentada polímero de polipropileno atáctico, no 
caso das APP, ou polímero de estireno-butadieno-estireno, no caso das SBS. 

As armaduras utilizadas nas membranas betume-polímero APP e SBS são geralmente 
feltros de poliéster ou de fibras de vidro, podendo aqueles dois tipos de armadura ser 
integrados numa mesma membrana. A massa por unidade de superfície das armaduras de 
poliéster encontra-se entre 150 e 250 g/m2 e a das armaduras de fibra de vidro é da ordem de 
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grandeza de 50 g/m2. A resistência à tracção das armaduras correntes de poliéster pode variar 
entre cerca de 450 e 800 N na direcção longitudinal e entre 400 e 700 N na direcção 
transversal. Quanto às armaduras de fibra de vidro, a sua resistência à tracção é bastante 
inferior, cerca de 100 N na direcção longitudinal e de 50 N na direcção transversal. A 
extensão na rotura varia entre 20 e 50% em ambas as direcções nas armaduras de poliéster e 
entre cerca de 1 e 3% nas armaduras de fibra de vidro. Menos vulgarizadas estão as 
membranas de betume-polímero APP, com armaduras constituídas por folhas de polietileno 
de alta densidade, espessura nominal de 90 µm e uma massa por unidade de superfície de 
90 g/m2, que apresentam extensões elevadas na rotura (cerca de 600%) e forças de rotura da 
ordem de 100 a 170 N. 
 
2.2.1 Membranas de betume-polímero APP 
 

A mistura de betume-polímero APP é constituída essencialmente por um betume de 
destilação directa, resinas de 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 (fíleres) e as do tipo fibroso (fibras de amianto). Na mistura, as cargas minerais finas 
não são em geral superiores a 30%, variando geralmente entre 5 e 20%. Entre os aditivos, 
salientam-se os copolímeros de etileno-propileno e produtos como os repelentes de raízes de 
plantas integrados em membranas usadas em terraços-jardim. 

Durante o processo de fabrico, podem ser aplicados acabamentos nas faces. Os 
materiais mais vulgarmente utilizados são: 

• folhas de polietileno ou polipropileno, geralmente com 10 µm de espessura, 
aplicadas em ambas as faces e cuja função essencial é evitar a aderência entre as 
faces das membranas quando enroladas; 

• granulado mineral (areia ou laminado de ardósia) aplicado na face superior; 
• folha de alumínio aplicada na face superior. 

Características dimensionais e ponderais: 
• a espessura nominal corrente é de 4 mm, podendo variar entre 3 e 5 mm, 

correspondendo-lhe massas por unidade de superfície entre 3 e 5 kg/m2; 
• as membranas são comercializadas em rolos de larguras nominais de 1 m e com-

primentos usuais de 10 m, resultando rolos com massas variando entre 30 e 50 kg; 
• nas membranas autoprotegidas com granulado mineral ou folhas de alumínio, estes 

materiais não devem ser aplicados junto a um dos bordos longitudinais para uma 
melhor ligação entre membranas. 

Características mecânicas: 
• a resistência à tracção na direcção longitudinal (corresponde à direcção de fabrico) é 

em geral superior à resistência na direcção transversal, variando os valores entre 
cerca de 550 e 1200 N na direcção longitudinal e entre 400 e 950 N na direcção 
transversal; os intervalos de valores são razoavelmente amplos devido à natureza e 
massa por unidade de superfície das armaduras das membranas e, nalguns casos, em 
resultado da incorporação de fibras de reforço nessas armaduras; 

• o alongamento na rotura é sensivelmente o mesmo nas duas direcções, variando 
entre 30 e 70%, sendo bastante inferior (podendo atingir valores da ordem de 5%), 
no caso de armadura em fibra de vidro; 

• a resistência ao rasgamento da membrana depende muito do tipo de armadura, não 
sendo em geral inferior a 100 N; as armaduras de poliéster têm geralmente valores 
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superiores a este. 

Comportamento sob a acção da temperatura: 
• estabilidade dimensional - submetida à acção de temperaturas elevadas, a 

generalidade das actuais membranas armadas com feltros de poliéster ou com folhas 
de polietileno apresenta contracções na direcção transversal e dilatações na direcção 
longitudinal, embora haja casos em que o sentido das deformações seja exactamente 
o contrário; nas membranas armadas com fibra de vidro, as variações dimensionais 
são mínimas ; 

• flexibilidade a baixa temperatura (temperatura acima da qual não ocorre fissuração) 
- nas membranas novas, podem-se atingir valores da ordem de -20 a -30 ºC, 
diminuindo (ou seja, apresentando valores mais elevados) após o seu 
envelhecimento, mais sob a acção do calor do que sob a da radiação ultravioleta; 

• comportamento ao calor (temperatura abaixo da qual não ocorre escorrimento) - é 
pelo menos cerca de 110 ºC, nas membranas armadas com polietileno e os valores 
variam entre 120 e 165ºC nas restantes, diminuindo ligeiramente, em algumas 
membranas, em resultado do seu envelhecimento sob a acção do calor. 

 
2.2.2 Membranas de betume-polímero SBS 
 

A mistura de betume-polímero SBS é constituída 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, como no caso das 
membranas de betume-polímero APP, produtos como os repelentes de raízes de plantas 
integrados em membranas usadas em terraços-jardim. 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 os 30%. 

Características dimensionais: 
• a espessura nominal corrente é de 4 mm, fabricando-se também membranas com 

espessuras que podem ir de 2 aos 5 mm, em geral com intervalos de 0,5 mm; 
• as membranas são comercializadas em rolos de larguras nominais usuais de 1 m 

(existindo também de 2 m) e comprimentos entre 10 e 20 m (existindo com 5 e 8 m). 

Características mecânicas: 
• a resistência à tracção na direcção longitudinal pode variar entre cerca de 350 e 1100 

N, sendo superior à da direcção transversal que pode variar entre aproximadamente 
300 e 1000 N; 

• a extensão na rotura é sensivelmente a mesma nas duas direcções e varia 
correntemente entre 20 e 75% em membranas com armaduras de poliéster (é 
bastante inferior em membranas com armaduras em fibra de vidro); 

• a resistência ao rasgamento depende muito do tipo de armadura; na direcção 
longitudinal, é cerca de 80 N se for armada com fibra de vidro e varia de 160 a 
290 N se armada com poliéster; na direcção transversal, é cerca de 100 N se armada 
com fibra de vidro e varia de 170 a 340 N se armada com poliéster. 

Comportamento sob a acção da temperatura: 

• estabilidade dimensional - na generalidade das actuais membranas submetidas à 
acção de temperaturas elevadas, verificaram-se alongamentos na direcção 
longitudinal e contracções na direcção transversal; 

• flexibilidade a baixa temperatura - os valores são da ordem de -15 a -30 ºC; 
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• comportamento ao calor - os valores variam entre 95 e 135 ºC, diminuindo ligeira-
mente após o seu envelhecimento, sob a acção do calor, na maioria das membranas. 

Pode concluir-se que as membranas SBS, relativamente às membranas APP, terão um 
melhor comportamento a baixas temperaturas e pior ao calor. 
 
2.2.3 Campo de aplicação das membranas de betume-polímero 
 

As membranas de betume-polímero têm sido predominantemente integradas em 
sistemas aderentes, semi-aderentes ou independentes do suporte. Com a crescente utilização 
dos sistemas de fixação mecânica, associada ao uso de armaduras com resistências mecânicas 
superiores às tradicionais de fibra de vidro, as membranas betuminosas começaram a ser 
também aplicadas neste tipo particular de sistema de impermeabilização. 

Os sistemas constituídos por membranas APP e SBS podem ser de uma única camada 
ou de múltiplas camadas. 

Quando a pendente da cobertura em terraço é nula, recomenda-se a aplicação de 
sistemas de dupla camada, para além do sistema dever satisfazer a requisitos adicionais. Para 
a aplicação de sistemas de camada única, para além da sua pendente não ser nula, a cobertura 
deve ser, em geral, de acessibilidade restringida a trabalhos de manutenção e reparação. Nas 
coberturas acessíveis, devem ser preferivelmente aplicadas duas membranas e pelo menos 
uma delas ser armada com feltro de poliéster. 

A escolha do suporte para as membranas de betume-polímero depende, 
nomeadamente, da acessibilidade da cobertura (que condiciona as cargas actuantes) e do 
método utilizado na sua ligação para que, neste caso, não surjam incompatibilidades entre os 
materiais em contacto (por exemplo, as placas de poliuretano ou de poliestireno expandido, 
quando não revestidas, não podem servir de suporte a sistemas aderentes realizados por acção 
da chama ou da aplicação de produtos a quente). 
 
2.3 Membranas de PVC plastificado 
 
2.3.1 Principais características 
 

Estas membranas são constituídas por resina de policloreto de vinilo, plastificantes, 
estabilizantes, pigmentos e cargas, podendo ou não ser armadas. Quando é incorporada uma 
armadura, esta ou é de poliéster (em geral com massa nominal de 100 g/m2) ou de fibra de 
vidro (com massa nominal de cerca de 50 g/m2). A existência de armadura vai minimizar as 
retracções das respectivas membranas (devido à perda de plastificantes) e as variações 
dimensionais (devido à acção da temperatura). Estas funções também podem ser 
desempenhadas por um feltro aplicado na face inferior da membrana. 

Os plastificantes, um dos principais componentes da mistura de PVC, podem variar 
entre cerca de 30 a 40%, quando as membranas são obtidas por calandragem ou laminagem, e 
cerca de 20% para membranas obtidas por extrusão. A ausência de plastificantes tornaria as 
membranas muito rígidas e pouco dúcteis e, portanto, sem flexibilidade suficiente para as 
aplicações como revestimento de impermeabilização de coberturas. Estes componentes 
podem ser razoavelmente voláteis e removidos quer por acção de solventes quer por acção da 
água. 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 à sua rotura. Para reduzir o efeito da migração dos plastificantes, devem 
ser utilizados polímeros de elevado peso molecular. 
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Os estabilizantes também são importantes componentes na mistura de PVC, por 
evitarem a perda dos plastificantes e assim contribuírem para a estabilidade dos constituintes 
e das características fundamentais destas membranas. 

O tipo de cargas utilizadas na mistura de PVC tem influência no comportamento da 
respectiva membrana sob a acção do calor. Por exemplo, as cargas de óxido de titânio têm um 
efeito mais eficaz na acção do estabilizante do que as cargas de negro de fumo. 

Características dimensionais e ponderais: 
• a espessura nominal corrente é de 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 
2,0 kg/m2; 

• as membranas são comercializadas em rolos de larguras nominais de 1 a 2 m e 
comprimentos usuais de 15 a 25 m. 

Características mecânicas: 
• membranas armadas com fibra de vidro - para a armadura acima referida, a tensão 

de rotura na direcção longitudinal é cerca de 12 N/mm2, sensivelmente a mesma em 
membranas novas e após terem sofrido envelhecimento; 

• membranas armadas com poliéster - a tensão de rotura pode variar entre 15 e 
20 N/mm2, não apresentando estes valores variações significativas após o 
envelhecimento; 

• a extensão na rotura é sensivelmente a mesma nas duas direcções e varia entre 240 e 
380% em membranas novas com armaduras de poliéster e é cerca de 210% em 
membranas armaduras com fibra de vidro, diminuindo estes valores com o 
envelhecimento; 

• a estabilidade dimensional ao calor é menor após o envelhecimento em estufa (6 
meses a 80 ºC), podendo as extensões médias da membrana após envelhecimento 
ser, relativamente à nova, cerca de 3 vezes superiores (por exemplo, de -0,6% passar 
para -1,8% na direcção longitudinal). 

Estudos efectuados sobre membranas de PVC plastificado (compilados em Grandão 
Lopes, 1994), com diferentes tipos de plastificantes e estabilizantes, chegaram às seguintes 
conclusões: 

• a água não tem uma acção relevante na extracção do plastificante; 
• quando o plastificante é volátil, o seu teor sofre reduções acentuadas em curtos 

períodos de tempo (cerca de 4 meses) após a acção do calor, mesmo para 
temperaturas de condicionamento relativamente baixas (60 ºC); 

• qualquer que seja o tipo de plastificante, verifica-se uma diminuição do alongamento 
na rotura e um aumento do módulo de elasticidade com o tempo de 
condicionamento em estufa; 

• a acção do calor sobre as membranas de PVC conduz a uma perda significativa da 
sua massa, entre 35 e 75% para variações de temperatura entre 50 e 360 ºC; 

• na generalidade das membranas, qualquer que seja o tipo de plastificante e de cargas 
utilizadas, as características da resina de PVC não são substancialmente afectadas 
pela acção da radiação ultravioleta, existindo no entanto uma maior sensibilidade à 
degradação por esta acção nas membranas com cargas de óxido de titânio (mem-
branas de cor branca) relativamente às fabricadas com cargas de negro de fumo; 

• os mecanismos de degradação nas membranas de PVC quando submetidas à acção 
do calor em estufa ventilada a 70 ºC são bastante idênticos aos que ocorrem nas 
membranas em exposição natural (verifica-se uma correspondência nítida entre os 
valores do módulo de elasticidade inicial, alongamento na rotura e teor de 
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plastificante); 
• o envelhecimento natural das membranas de PVC não afecta as características da 

resina de PVC, cujo peso molecular se mantém praticamente inalterado; 
• o envelhecimento natural nota-se menos nas membranas armadas do que nas não 

armadas, especialmente quando as armaduras são de poliéster. 
 
2.3.2 Campo de aplicação das membranas de PVC plastificado 
 

As membranas de PVC plastificado são vocacionadas para serem aplicadas em 
sistemas de camada única, geralmente independentes do suporte ou a ele fixadas 
mecanicamente, em coberturas de acessibilidade limitada. 

Na generalidade das soluções, as pendentes das coberturas não são inferiores a 1%. 
Nos sistemas de fixação mecânica, as membranas utilizadas devem ter armaduras de 

poliéster com massas por unidade de superfície de pelo menos 100 g/m2, para permitirem ao 
sistema de impermeabilização um adequado comportamento em obra sob as acções a que irão 
estar sujeitos. 

Quando o sistema de impermeabilização não obrigue à utilização duma protecção 
pesada, as membranas de PVC podem ficar aparentes. 

Em relação aos suportes, é necessário que a sua selecção e colocação no sistema não 
conduza a uma eventual migração dos plastificantes da membrana para o material desses 
suportes (por exemplo, não deve haver contacto directo entre membranas de PVC e suportes 
de poliuretano ou de poliestireno expandido). 
 
2.4 Membranas de poliolefinas TPO 
 
2.4.1 Principais características 
 

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 copolímero termostático 
ou elastomérico, tal como: etileno-propileno-dieno, etileno-propileno-borracha ou polietileno. 
No outro grupo, as membranas são constituídas por polietileno e um copolímero termostático ou 
elastomérico, tal como: etileno-propileno-dieno, etileno-propileno-borracha ou polipropileno. 
A mistura inclui outros componentes: fíleres, estabilizantes, retardadores de incêndio, anti-
oxidantes e corantes. 

Estas membranas podem ou não ser armadas, com ou sem protecção. Em obra, a 
protecção pode ser executada através de pinturas, não devendo estas membranas estar em 
contacto com alcatrão. 

Indicam-se algumas das vantagens e características das membranas de poliolefinas: 
• são recicláveis e, portanto, “amigas” do ambiente; 
• estão disponíveis em várias cores (à semelhança das de PVC e das betuminosas); 
• as juntas de sobreposição podem ser soldadas a ar quente (tal como as de PVC), sen-

do este um processo mais fácil e mais limpo que a aplicação de produtos adesivos; 
• são resistentes ao calor, aos raios UV e a muitos produtos químicos (tal como as de 

PVC); 
• não se lhe adicionam plastificantes; 
• é elevada a flexibilidade a baixa temperatura; 
• à semelhança de todas as membranas referidas, as de poliolefinas com armaduras de 

poliéster apresentam resistências à tracção e alongamentos superiores às que 
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apresentam as membranas com armaduras de fibra de vidro; 
• à semelhança de todas as membranas referidas, a resistência à rotura das de 

poliolefinas armadas com poliéster varia com o número de fibras existentes, sendo 
tanto mais elevada quanto mais apertada for a malha da armadura. 

Características dimensionais e ponderais: 
• a espessura nominal corrente é, em milímetros, de 1,2, 1,5, 1,8, 2,0 e 2,5 e a massa 

por unidade de superfície correspondente é de 1,1, 1,35, 1,63, 1,80 e 2,27 kg/m2; 
• as membranas são comercializadas em rolos de largura nominal de 2,10 m e 

comprimento de 20 a 25 m. 

Características mecânicas (membrana com armadura de poliéster): 

• a força de rotura pode variar, na direcção longitudinal entre 1280 e 1340 N e na 
direcção transversal entre 1190 N e 1260 N; 

• a extensão na rotura é de 25% nas duas direcções; 
• a variação dimensional é inferior a 0,5% após 6 horas a 80 ºC. 

 
2.4.2 Campo de aplicação das membranas de poliolefinas (TPO) 
 

Estas membranas estão vocacionadas para que a sua ligação ao suporte seja realizada 
por fixação mecânica ou então para serem utilizadas em sistemas independentes. 
 
2.5 Membranas de EPDM 
 
2.5.1 Principais características 
 

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. 

Estas membranas podem ou não ser armadas. As armaduras mais vulgarmente 
utilizadas são de poliéster mas também podem ser utilizadas as de poliamida. 

Para evitar a aderência das superfícies das membranas durante o enrolamento, é vulgar 
a colocação de talco ou de mica. 

Características dimensionais e ponderais: 
• a espessura nominal é, tal como nas restantes membranas sintéticas, relativamente 

reduzida, cerca de 1,5 mm, e a massa por unidade de superfície varia entre 1,2 e 
2,3 kg/m2; 

• as membranas são comercializadas em rolos de comprimento variável (entre 15 e 
cerca de 40 m) e de largura também variável (1,35, 2,15, 3,05, 4,75, 6,10, 9,15, 
12,20 ou 15,20 m são alguns exemplos); 

• as bandas ou membranas EPDM ou policloropreno utilizadas na execução dos 
remates da impermeabilização são comercializadas em rolos, em geral com 30 m de 
comprimento, com largura variando entre 0,15 e 1,20 m e com espessura idêntica à 
das membranas em superfície corrente. 

Características mecânicas: 
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• a tensão de rotura na membrana nova pode variar entre 7,8 e 12,8 N/mm2 em ambas 
as direcções, apresentando valores de alongamento que atingem no máximo 23,5% 
quando envelhecida por acção do calor e 12,8% quando envelhecida por acção da 
exposição às radiações ultravioleta; 

• a tensão correspondente à extensão de 100% tem o valor médio de 2,60 N/mm2 na 
direcção longitudinal e de 2,45 N/mm2 na direcção transversal, podendo apresentar 
no máximo alongamentos de 100% quando envelhecida por acção do calor e 19% 
quando envelhecida por acção da exposição às radiações ultravioleta; 

• a extensão na rotura é sensivelmente a mesma nas duas direcções, sendo o valor 
médio cerca de 450% para membranas novas, diminuindo este valor com o 
envelhecimento; 

• estabilidade dimensional ao calor - é na direcção de fabrico que se verificam as 
maiores deformações; 

• a resistência ao rasgamento tende a baixar pelo efeito do calor, podendo atingir 
valores cerca de 67% inferiores relativamente aos da membrana nova. 

 
2.5.2 Campo de aplicação das membranas de EPDM 
 

Os sistemas de impermeabilização com membranas desta natureza podem ser 
totalmente aderentes, independentes ou fixados mecanicamente ao suporte. Em qualquer das 
situações, após o desenrolamento, as membranas devem manter-se em repouso cerca de 30 
minutos para que se dissipe o estado de deformação a que estiveram submetidas enquanto 
enroladas. 

Estes revestimentos estão vocacionados para coberturas de acessibilidade limitada, a 
trabalhos de manutenção e de reparação e com valores de pendentes não inferiores a 1,5%. 

É fundamental entrar em linha de conta com a compatibilidade química entre o suporte 
e os produtos de colagem da membrana EPDM. Deve interpor-se uma barreira (por exemplo, 
um feltro de poliéster de 150 g/m2) entre a membrana e o suporte quando este for constituído 
por placas de poliestireno ou de perlite expandida ou quando houver possibilidade de contacto 
da membrana com produtos betuminosos ou óleos. 
 
2.6 Membranas de borracha butílica 
 
2.6.1 Principais características 
 

As membranas de borracha butílica são obtidas pela copolimerização do isobutileno, 
por acção do isopreno, cuja quantidade na mistura é apenas cerca de 1 a 2%, sendo no entanto 
este componente o responsável por uma fácil vulcanização. Entram também na mistura 
percentagens reduzidas de outros componentes: EPDM, negro de fumo e aceleradores de 
vulcanização. 

Apesar de haver membranas de borracha butílica armadas, a maioria das aplicadas em 
coberturas é não armada. A armadura contribui para a estabilidade dimensional e para o 
aumento da resistência a esforços mecânicos. 

Características dimensionais: 
• as espessuras mais vulgares são 1,5 e 2,0 mm, existindo membranas de menor 

espessura, como 0,50, 0,75 e 1,00 mm. 

Características mecânicas: 
• a tensão de rotura pode variar entre 6,5 e 9,0 MPa; 
• a extensão na rotura pode variar entre 400 e 800%; 
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• os valores relativos à estabilidade dimensional sob a acção do calor podem variar 
entre -0,90 e -0,30%; 

Os principais produtos que provocam alterações significativas nas propriedades destas 
membranas são a gasolina e os solventes aromáticos. 
 
2.6.2 Campo de aplicação das membranas de borracha butílica 
 

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. 

Os suportes para este tipo de membranas não estão sujeitos a restrições. 
 
2.7 Membranas de poli-isobutileno (PIB) 
 
2.7.1 Principais características 
 

Estas membranas são constituídas por uma mistura de poli-isobutileno (com peso 
molecular elevado), cargas minerais e aditivos (como negro de fumo). 

A massa volúmica é de cerca de 1,6 g/cm3. 
Geralmente, estas membranas não são armadas, existindo no entanto algumas 

integrando armaduras de poliéster coladas à sua superfície inferior. Quando existem, estas 
armaduras têm uma largura inferior em cerca de 50 mm à largura da respectiva membrana. 
Assim, fica 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. 

Características dimensionais e ponderais: 
• a espessura nominal é também neste caso reduzida - 1,5, 2,0 e 2,5 mm são valores 

correntes - e a massa por unidade de superfície pode variar entre 2,35 e 3,30 kg/m2; 
• o comprimento é geralmente de 10 ou 15 m; 
• a largura é correntemente de 1,05, 1,25 e 1,30 m para impermeabilização em zona 

corrente e de 0,35, 0,52 e 0,65 m para execução dos remates da impermeabilização 
com os elementos emergentes e imergentes. 

Características mecânicas: 
• as tensões de rotura nas direcções longitudinal e transversal são sensivelmente 

idênticas, embora ligeiramente menores na direcção transversal cujos valores variam 
entre 3,2 e 4,5 N/mm2; 

• a extensão na rotura é mais elevada na direcção transversal (entre 580 e 600%) do 
que na longitudinal (entre 400 e 520%); 

• quanto à estabilidade dimensional ao calor, as variações de dimensões são sempre 
inferiores a 1% em ambas as direcções. 

 
2.7.2 Campo de aplicação das membranas de poli-isobutileno (PIB) 
 

Os sistemas de impermeabilização constituídos por membranas PIB podem ser 
aplicados em sistemas aderentes, semi-aderentes ou independentes. A aplicação destes 
sistemas é feita geralmente apenas em coberturas de acessibilidade limitada. 

A escolha dos produtos de colagem é também neste caso função do tipo de suporte. 
Estas membranas podem ser aplicadas sem camada de protecção (excepto se o sistema 

for independente o que requer protecção pesada). Existem soluções com protecção leve com 
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base em pinturas da mesma natureza que as membranas que, para além da função estética, 
também têm função reflectora, caso sejam de cor clara. 
 
2.8 Membranas de polietileno clorado (CPE) 
 
2.8.1 Principais características 
 

Estas membranas são constituídas por uma mistura de polietileno de alta densidade 
(após ter sido previamente clorado), aditivos, estabilizantes e anti-oxidantes. 

Quando incorporadas, as armaduras das membranas são, em geral, um feltro de poliés-
ter não tecido. Quando as membranas são colocadas sobre suportes irregulares, com rugosida-
de ou aspereza, devem levar também um feltro de poliéster como acabamento inferior. 

Características dimensionais: 
• as membranas são comercializadas em rolos de comprimento variável, geralmente 

entre 15 e 25 m, tendo larguras também variáveis, entre 1,00 e 2,05 m; 
• a espessura é da ordem de 1,2 mm podendo também ser fabricadas membranas de 

1,8 mm de espessura. 

Características mecânicas de uma membrana de CPE armada: 
• a resistência à tracção e o módulo de elasticidade têm valores mais baixos na 

direcção transversal do que na longitudinal, tanto para membranas novas como para 
membranas envelhecidas em estufa , sob radiações ultravioleta ou sob a acção de 
SO2; é a acção do calor que mais influencia essas características; 

• o alongamento na rotura apresenta valores superiores na direcção transversal; 
• na resistência ao rasgamento, podem obter-se valores médios de cerca de 220 N. 

 
2.8.2 Campo de aplicação das membranas de polietileno clorado (CPE) 
 

A ligação destas membranas ao suporte é realizada por fixação mecânica, não se 
conhecendo soluções de sistemas aderentes ou semi-aderentes. 
 
 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Sendo diversas as opções para os sistemas de impermeabilização de coberturas em 
terraço, variando quanto ao modo de ligação da membrana ao suporte, quanto à constituição 
por uma ou várias camadas de membranas e quanto à acessibilidade da cobertura, é da maior 
importância conhecerem-se as principais características e o campo de aplicação das 
membranas para que a sua selecção conduza a um bom desempenho do sistema que integram. 
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