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RESUMO 

 

Nas obras subterrâneas, a preocupação efectiva com a sua impermeabilização é ainda 
recente. Nestas obras, as anomalias dos sistemas de impermeabilização e drenagem associada 
são, regra geral, difíceis de solucionar, sendo normalmente onerosas e por vezes pouco fiá-
veis. Assim, é imprescindível, para assegurar a funcionalidade e durabilidade desses sistemas, 
a existência de um controlo rigoroso das actividades relativas à instalação dos materiais que o 
constituem. Neste artigo, são descritas as actividades de controlo indispensáveis à garantia da 
qualidade do sistema de impermeabilização e drenagem associada, chamando-se a atenção 
para a sua necessidade. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Muito embora a construção de obras subterrâneas seja muito antiga, a preocupação 
efectiva com a sua impermeabilização é bastante mais recente. Em Portugal, só há cerca de 
uma década é que grande parte dos túneis em escavação é contemplada com um sistema de 
impermeabilização contínuo. Nas obras subterrâneas, as anomalias dos sistemas de imper-
meabilização e drenagem associada são, regra geral, difíceis de solucionar, pela impossibili-
dade de aceder aos materiais que compõem os sistemas. Por sua vez, as intervenções de carác-
ter correctivo são extremamente onerosas e pouco fiáveis. Neste sentido, é imprescindível, 
para assegurar a funcionalidade e durabilidade destes sistemas, a existência de um controlo 
adequado das actividades relativas à instalação dos materiais que o constituem e de todos os 
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outros que, directa ou indirectamente, interferiram com eles, nomeadamente a observação e 
realização de ensaios, que permitam averiguar se os materiais e técnicas construtivas empre-
gues cumprem as especificações de projecto e/ou as disposições ou especificações regulamen-
tadas. Neste contexto, considerou-se importante descrever neste artigo as actividades de con-
trolo indispensáveis à garantia da qualidade do sistema de impermeabilização e drenagem 
associada, chamando-se a atenção para a sua necessidade. 
 
 
2. CONSTITUIÇÃO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM 

ASSOCIADA 
 

Os sistemas de impermeabilização e drenagem (SImDA) são constituídos essencial-
mente por elementos de drenagem, de impermeabilização e de protecção dos elementos de 
impermeabilização. Na figura 1, apresenta-se a título de exemplo a constituição esquemática 
do SImDA de túneis em escavação. 

  
Figura 1 - Constituição esquemática do SImDA de túneis em escavação. 

 
A principal função dos elementos de drenagem é assegurar a evacuação de água com a 

menor perda de carga possível. Os elementos de drenagem são utilizados para responder a 
duas situações distintas: a intersecção temporária de água e a intersecção permanente da água 
de percolação do maciço envolvente. Os materiais de drenagem usualmente utilizados são os 
geotêxteis (figura 2a) e os geocompósitos drenantes (figura 2b). Os geocompósitos drenantes 
são formados por um núcleo drenante revestido dos dois lados, ou só de um deles, por um 
geotêxtil não tecido com a função de filtro (por vezes exercendo também a função de protec-
ção), ou seja, que impeça a lavagem dos finos e o seu arrastamento para o dreno provocando a 
sua colmatação. 

 

       
(a)                                                                 (b) 

Figura 2 - Exemplos de elementos de drenagem: (a) geotêxteis, (b) geocompósitos drenantes. 

geotêxtil tecido

geotêxtil não tecido 
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A impermeabilização é geralmente assegurada por geomembranas (figura 3), que têm 
por função evitar que a penetração das águas de infiltração cause danos no revestimento defi-
nitivo (pelo efeito do gelo / degelo ou lixiviação) e nos pavimentos (rasante) pelo efeito do gelo 
/ degelo. As geomembranas mais aplicadas em túneis efectuados por escavação são as geo-
membranas poliméricas sintéticas, nomeadamente as de policloreto de vinilo plastificado (PVC) 
e as poliolefinas que incluem por sua vez as de polietileno de alta densidade (PEAD), polieti-
leno de baixa densidade (PEBD) e poliolefina modificada com etileno propileno (EPR-TPO). 
 

 
Figura 3 - Exemplos de geomembranas. 

 
Os elementos de protecção podem ser colocados entre a geomembrana (impermeabili-

zação) e a superfície da camada onde aquela é fixada, para evitar que irregularidades excessi-
vas ou outros defeitos da superfície dessa camada danifiquem a geomembrana (figura 4). 

 
Figura 4 - Exemplo de aplicação de um geotêxtil de protecção. 

 
Podem também ser colocados sobre a geomembrana para evitar a sua perfuração no 

decorrer das operações subsequentes de colocação das armaduras. Os materiais de protecção, 
para além de evitarem a perfuração da geomembrana nas arestas e pontos salientes, facilitam 
também a criação de uma superfície de deslizamento evitando que o material de impermeabi-
lização seja solicitado por possíveis movimentos do suporte. Os materiais de protecção 
usualmente utilizados são os geotêxteis e os geocompósitos constituídos por uma geomem-
brana fina em PVC ou polietileno (normalmente de cor clara) ligada a um geotêxtil. 

Existem ainda elementos complementares que ajudam a melhorar o funcionamento do 
SImDA e a minimizar danos, tanto na fase de instalação como de serviço. São exemplo desses 
elementos complementares as juntas de compartimentação (para confinar danos ou patologias 
e, consequentemente, a sua reparação), as juntas de remate, as juntas de dilatação, os tubos de 
injecção (para injecção de caldas ou resinas de impermeabilização), os drenos pontuais e as 
peças de suspensão de armaduras, entre outros (figura 5). 
 

irregularidades 
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Figura 5 - Exemplos de elementos complementares. 

 
 
3. INSTALAÇÃO E CONTROLO DE QUALIDADE DOS SImDA 
 

A garantia de qualidade da construção das obras subterrâneas é da maior importância, 
pois a sua deficiente construção pode pôr em risco a utilização ou funcionamento de certas 
zonas ou inviabilizar os fins previstos para as mesmas. 

O controlo de qualidade da construção pretende contribuir para um melhor comporta-
mento da obra e, embora envolva alguns custos, decorrentes da observação e realização de 
ensaios, o seu objectivo final é a minimização dos custos decorrentes de reparações posterio-
res (de execução extremamente difícil e onerosa), de queixas e de eventuais litígios. 

As obras subterrâneas são compostas por inúmeras actividades / trabalhos que, de 
forma directa ou indirecta, influenciam a qualidade final da obra. Neste trabalho, apresentam-
se as actividades de controlo de qualidade de construção (CQC) respeitantes à instalação do 
SImDA e a todas aquelas que o influenciam de forma directa ou indirecta. 

O controlo de qualidade da construção depende muito da forma como interagem os 
diferentes intervenientes na realização das respectivas actividades. Na figura 6, mostra-se, a 
título de exemplo, como devem ser organizadas as actividades de CQC no que se refere ao 
SImDA. A complexidade das acções a empreender justifica a realização de um plano para 
assegurar que a construção cumpre as condições estabelecidas no projecto e as especifica-
ções/recomendações existentes, onde se define: (1) as responsabilidades dos vários interve-
nientes na construção; (2) as recomendações/especificações para uma construção da obra com 
qualidade; (3) os documentos a realizar, para evidenciar essa qualidade; (4) o plano de ensaios 
para controlo dessa qualidade. 

As actividades de observação e controlo relativas ao SImDA de um túnel em escava-
ção envolvem nomeadamente: 

• inspecção e recepção das superfícies de contacto com os SImDA; 
• escolha, recepção e instalação dos materiais do SImDA e ensaios de controlo; 
• controlo da eficiência do SImDA; 
• identificação de não conformidades e reparações. 

São estas actividades que são objecto das secções subsequentes. 
 
3.1 Inspecção das superfícies de contacto com os SImDA 
 

Antes da instalação do SImDA, há um conjunto de acções prévias a desenvolver, por 
um lado, relativamente à recepção e transporte das materiais e, por outro, à preparação das 
superfícies de contacto com aqueles. 

A obra deve ser objecto de uma visita, duas semanas antes do início dos trabalhos do 
SImDA, devendo estar presentes o empreiteiro, o instalador do SImDA e a fiscalização, para 
avaliação do estado das superfícies subjacentes ao referido sistema e eventual definição dos 
trabalhos correctivos a serem realizados antes da colocação do SImDA. 

tubos de injecção peça de suspensão de 
armadura 

junta de compartimentação 
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Figura 6 - Organização das actividades de CQC para o SImDA (Lopes et al., 2002). 

 
 
Um tipo de problema comum é a irregularidade do suporte. Na figura 7a, pode ser 

observada uma superfície de contacto muito irregular, devido a descuidos no plano de fogo e 
sobretudo à falta de espessura de betão projectado de regularização para garantir a uniformi-
zação dos topos das diáclases existentes. Na figura 7b, pode visualizar-se um suporte de solo 
incoerente sem a camada de betão projectado de regularização suficientemente espessa para 
garantir a estabilidade do solo. O desprendimento de áreas significativas de terreno pode criar 
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situações de perigo, para além de poder pôr em causa a qualidade dos trabalhos de impermea-
bilização e drenagem associada. 

 

 
                      (a)                                                                           (b) 
Figura 7 - Estado inadequado da superfície dos suportes com irregularidades ou falta de betão projectado 

(Justo, 2004). 
 
Um outro tipo de problema é mostrado na figura 8, em que se vê as aduelas comple-

tamente à vista, tendo necessidade de ser recobertas com betão projectado de regularização, 
antes da colocação do SImDA. 
 

 
Figura 8 - Estado inadequado de superfície de suportes, com aduelas à vista (Justo, 2004). 

 
Um outro problema comum é a existência de armaduras ou outros elementos salientes 

(exemplo: pregagens) que, a não serem protegidos, podem afectar o desempenho do SImDA. 
Dois ou três dias antes do início dos trabalhos de impermeabilização / drenagem, deve 

ser efectuada uma nova visita, com os mesmos elementos, para reavaliação do estado das 
superfícies subjacente ao SImDA, sendo então identificadas todas as não-conformidades e 
providenciadas as respectivas reparações, antes de ser passado o certificado de aceitação da 
superfície de contacto. 

Normalmente, o betão moldado ou prefabricado não apresenta problemas. Contudo, 
quando a camada de regularização é em betão projectado, constatam-se mais irregularidades, 
dependentes sobretudo do método de escavação e do tipo de sustimento utilizados. Nestas cir-
cunstâncias, os trabalhos de reparação consistem normalmente na aplicação suplementar de 
betão projectado. Os troços de rede ou chapa metálica devem também ser completamente pro-
tegidos com betão projectado e a transição entre a zona corrente e as cambotas deve ser objec-
to do mesmo tratamento (figura 9). Os elementos metálicos das pregagens, elementos de liga-

aduela à vista zona de lavagem 
do betão 

superfície do suporte 
muito irregular solo à vista depois de cair o betão projectado 

betão projectado 

1,5 m 
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ção entre aduelas e eventuais troços de armadura que não possam ser protegidos com betão 
projectado devem ser cortados. 
 

 
Figura 9 - Reparação da superfície do suporte com betão projectado (Justo, 2004). 

 
3.2 Escolha, recepção e instalação dos materiais do SImDA e ensaios de controlo 
 
- Acções prévias à instalação dos materiais do SImDA 
 

Após o dimensionamento dos materiais (geossintéticos) que constituem o SImDA e a 
definição das suas características relevantes, tendo em consideração as solicitações a que irão 
estar sujeitos, é necessário escolher, entre os materiais propostos pelos diferentes fabricantes, 
aquele que melhor cumpre as especificações de projecto. Os fabricantes costumam fornecer 
fichas técnicas dos seus materiais, onde indicam os valores das propriedades consideradas 
importantes para as funções que esses materiais desempenham em diversas aplicações. A 
escolha de um material passa assim pela comparação dos valores das propriedades indicadas 
nas fichas técnicas fornecidas pelos fabricantes com os valores das propriedades indicadas nas 
especificações de projecto. Esta tarefa tem sido dificultada pelo facto de as normas de ensaio 
utilizadas pelos fabricantes nem sempre serem equivalentes às especificadas no projecto, pois 
para os geossintéticos ainda não existem normas harmonizadas (europeias) para a caracteriza-
ção de todas as suas propriedades. 

A comparação entre os valores indicados para as propriedades nas especificações de 
projecto e nas fichas técnicas deve ser efectuada com prudência, por normalmente os valores 
referidos nas especificações de projecto serem os valores máximos (ou mínimos) das proprie-
dades, e nas fichas técnicas dos fabricantes serem apresentados normalmente os valores 
médios, consideravelmente diferentes dos anteriores como se exemplifica na figura 10. 

Antes da aplicação dos geossintéticos, há um conjunto de acções prévias a desenvolver 
no que respeita à sua recepção e transporte. 

Quando os materiais geossintéticos são descarregados, deve-se verificar se não sofre-
ram danos durante o transporte até à obra, rejeitando os que apresentarem danos graves ou 
suprimindo nos rolos as espiras necessárias até eliminar o(s) defeito(s). Devem ser registados 
todos os materiais fornecidos e identificados os números dos lotes ou peças rejeitadas ou às 
quais se deverá suprimir apenas algumas espiras. 

aplicação de 
betão projectado 
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Figura 10 - Diferença entre os valores médios e mínimos das propriedades (Koerner, 1998). 
 
Seguidamente, deve-se comprovar que o material recebido cumpre as especificações 

de projecto, através da análise de certificados de controlo de qualidade (dentro da validade) 
e/ou a realização de ensaios de verificação da conformidade. Os ensaios de verificação da 
conformidade, como o nome indica, destinam-se a assegurar que as características dos mate-
riais fornecidos se encontram em conformidade com os valores indicados nas especificações 
técnicas do fabricante e ainda a verificar possíveis defeitos de fabrico. O tipo e número de 
ensaios de conformidade, a realizar após a recepção dos materiais, depende das informações 
disponíveis sobre o controlo de qualidade de fabrico implementado pelo fabricante, incluindo 
a existência de certificado de controlo de qualidade do material, emitido por organismo de 
certificação idóneo e independente. 

Deve ainda verificar-se se o equipamento para transporte em obra é o adequado, para 
que não se verifiquem quaisquer danos nos materiais e zelar para que o manuseamento pelo 
pessoal do instalador se faça também com os devidos cuidados. 

O armazenamento dos geossintéticos na obra deve ser o adequado para evitar, por 
exemplo, sujidade, danos mecânicos, vandalismo, passagem de veículos, ou outros, como 
chuva e raios ultra-violeta, sobretudo se o tempo de armazenamento for significativo (mais de 
6 meses). O empilhamento de rolos pode ser permitido desde que não implique a rotura do 
núcleo do rolo (normalmente o limite é de quatro rolos). A superfície sobre a qual podem ser 
colocados os materiais deve ser minimamente preparada para que pedras ou objectos contun-
dentes não os danifiquem e também para estes não permanecerem molhados. 

Na frente de trabalho, deve ser armazenada apenas a quantidade necessária de mate-
riais para um ou dois dias de trabalho, uma vez que os ambientes das obras subterrâneas não 
são propícios para a permanência do material, em face não só da falta de espaço mas também 
do elevado grau de humidade relativa, que dificulta por exemplo as ligações térmicas entre 
painéis de geomembranas. 
 
- Instalação dos materiais do SImDA 
 

Após a aceitação por parte da fiscalização das superfícies de contacto com o SImDA e 
dos materiais constituintes deste, pode iniciar-se a sua aplicação. 

A instalação dos materiais sintéticos do SImDA inicia-se com a colocação sobre a 
camada de suporte da camada de drenagem e protecção, sendo a adaptação aos contornos da 
superfície de contacto efectuada por meio de pregos de disparo, providos de anilha e posterior 
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fixação das arandelas que, por sua vez, permitirão a suspensão da geomembrana (figura 11). 
A quantidade de fixações deve ser a suficiente para se obter um correcto posicionamento, para 
que os painéis não fiquem em tensão ao ajustar-se à superfície de contacto. 

 

    
        (a) fixação de arandelas                 (b) pregos de disparo com anilha 

Figura 11 - Aplicação dos materiais da camada de drenagem e protecção (Justo, 2004). 
 

Seguidamente, e mediante a utilização de aparelhos manuais de ar quente, procede-se 
à suspensão da geomembrana às arandelas (figura 12a). A geomembrana deve ficar com folga 
suficiente para evitar tensões excessivas no momento da betonagem (figura 12b). 
 

    
                (a) suspensão nas arandelas                  (b) folgas na geomembrana 

Figura 12 - Suspensão da geomembrana (Justo, 2004). 
 

Suspensos os painéis de geomembranas às arandelas, executa-se depois a ligação entre 
os painéis. Antes de começar as operações de ligação entre painéis, deve-se providenciar para 
que, nessa zona, a geomembrana esteja limpa (sem sujidade ou humidade), sem dobras ou 
rugas e a sobreposição mínima entre painéis seja a adequada para o tipo de ligação a realizar. 

Imediatamente antes da realização das ligações, deve-se realizar um ensaio de pré-
qualificação da ligação, ou seja, efectuar uma ligação num pedaço de geomembrana com o 
mesmo equipamento e nas mesmas condições de operacionalidade (temperatura, velocidade, 
pressão de contacto, etc.) com que se efectuarão as ligações entre os painéis e verificar, atra-
vés de ensaios mecânicos de arranque e corte (ver item sobre ensaios de controlo, que se 
segue), se os valores da resistência ao arranque e corte excedem os indicados nas especifica-
ções de projecto. No caso de os valores não serem satisfatórios, dever-se-ão ajustar as condi-
ções de operacionalidade em função da temperatura da geomembrana e da temperatura 
ambiente. A realização das ligações é uma das actividades mais críticas de todo o processo de 
instalação dos materiais do SImDA, pois a sua deficiente realização pode pôr em causa a 
estanqueidade do sistema. Assim sendo, após a sua execução, é preconizada a realização de 
ensaios de controlo da integridade das ligações, pelo que se torna necessário a sua numeração. 
 

arandela 
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- Ensaios de controlo de integridade das ligações entre painéis de geomembrana 
 

Os danos que se verificam durante a colocação e ligação dos painéis de geomembrana 
podem ocorrer no próprio painel ou na zona de ligação entre painéis. Tendo sido efectuado 
um controlo de qualidade de fabrico adequado, em princípio não haverá razões para haver 
defeitos nos painéis de geomembrana que ponham a sua integridade física em causa, a não ser 
os que ocorram durante o transporte e colocação. 

No que respeita às ligações entre painéis (que não podem ser efectuadas em fábrica, 
dada a dimensão dos túneis), tem havido uma grande preocupação na verificação da sua qua-
lidade, atendendo à variedade de factores humanos, ou relacionados com o equipamento e 
condições ambientais que as podem afectar e às consequências da sua deficiência. Os métodos 
de controlo de qualidade desenvolvidos têm por objectivo controlar a sua estanqueidade (con-
tinuidade) mas também a sua resistência. 

Os ensaios de verificação da estanqueidade (continuidade) e resistência a realizar às 
ligações entre painéis dependem do tipo de geomembrana e do tipo de ligação. Como as geo-
membranas betuminosas só são usadas em túneis efectuados a céu aberto, saindo por isso do 
âmbito deste artigo, só são aqui referidos os ensaios às ligações de geomembranas sintéticas. 

As geomembranas sintéticas de PVC-P ou de polipropileno são as mais usadas em 
túneis em escavação e são geralmente ligadas por termofusão através de aquecimento das 
geomembranas superior e inferior, de uma cunha metálica quente (figura 13b) ou de insufla-
ção de ar quente (figura 13a) e auxílio de uma pressão mecânica de rolos compressores. 

Em túneis longos e com desenvolvimento constante, em que as geomembranas são 
fornecidas em rolos com comprimento semelhante ao do desenvolvimento do túnel na área a 
impermeabilizar, as ligações são executadas com um equipamento que permite uma dupla 
ligação (figura 14b). Em zonas particulares de remate, onde não é tecnicamente possível efec-
tuar a ligação dupla, é usada uma ligação simples (figura 14a) com largura de 2,5 a 4 cm. Os 
remates que inspirem maiores preocupações são reforçados com membrana do mesmo tipo. 

Para o controlo da estanqueidade das ligações, utilizam-se métodos não-destrutivos, 
devendo executar-se em todo o comprimento de todas as ligações e antes de se deslocar a pla-
taforma de trabalho para uma nova zona de intervenção. Os métodos mais utilizados são: (1) 
observação visual, (2) haste metálica, (3) pressão de ar / líquido e (4) campânula de vácuo. 

 

 

 

              (a) ligação por insuflação de ar quente                (b) ligação utilizando uma cunha quente 
Figura 13 - Ligações por termofusão (Justo, 2004). 
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                      (a) ligação simples                                       (b) ligação dupla 

Figura 14 - Ligação simples e dupla por termofusão com cunha quente (Steel Dragon Enterprise CO). 
 
O método de observação visual, como o nome indicada, consiste na inspecção visual a 

toda a extensão da ligação entre painéis (figura 15). É sobretudo usado para geomembranas 
translúcidas, pois a observação de alguma eventual descontinuidade da ligação é mais fácil. A 
verificação pode ser acompanhada de ligeiros movimentos e pequenos esforços de tracção. 

O método da haste metálica consiste em fazer uma certa pressão com uma haste metá-
lica (exemplo: chave de fendas) ao longo da extremidade superior da ligação (figura 16). 
Quando a ponta da haste ficar bloqueada ou conseguir entrar através da ligação, é porque foi 
detectado um defeito. É possível detectar defeitos da dimensão da ponta da haste metálica e os 
resultados, muito dependentes da sensibilidade do operador, são de natureza qualitativa. Este 
método pode ser usado para qualquer tipo de ligação de geomembrana. 
 

 
Figura 15 - Observação visual da continuidade de uma ligação. 

 
Figura 16 - Ensaio de continuidade das ligações utilizando uma haste metálica. 

 

cunha quente cunhas quentes 
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O método da pressão de ar / líquido colorido consiste em injectar ar com uma bomba, 
através de uma agulha à qual está acoplado um manómetro, a uma determinada pressão 
(dependente da geomembrana e temperatura), no canal central existente nas ligações duplas 
por termofusão (únicas ligações onde existe um canal central). Em seguida, verifica-se se 
existe estabilização dessa pressão durante cerca de 5 minutos ou se a perda de pressão é infe-
rior a 20%, evidência de que a ligação é estanque (figura 17). Para realizar o ensaio, é neces-
sário selar as duas extremidades do canal antes de injectar o ar no canal à pressão desejada. 
Os defeitos com dimensões superiores ao milímetro podem ser detectados pela existência de 
“bolhas de sabão”, após lavar-se a zona da ligação com uma solução de água e detergente. 
Nas ligações duplas por termofusão de geomembranas translúcidas, é usual injectar um líqui-
do colorido em vez de ar, por permitir uma visualização mais rápida do ponto ou pontos onde 
existe fuga do líquido, ou seja, onde existe descontinuidade na ligação. 

 

 
Figura 17 - Ensaio de continuidade das ligações utilizando o método da pressão de ar (Stark et al., 2005). 

 
O método da campânula de vácuo consiste em lavar a zona de ligação a ensaiar com 

uma solução de água e detergente. Coloca-se depois uma câmara / campânula transparente sobre 
a zona em questão e cria-se uma depressão (valor dependente do tipo de geomembrana) pelo 
menos durante 30 s, com a ajuda de uma bomba. Verifica-se a seguir a existência de “bolhas 
de sabão”, sinal evidente de fuga de ar através da ligação e, portanto, da sua não continuidade 
naquela zona (figura 18). Este método não é muito usado em túneis, a não ser em zonas espe-
cíficas (cantos, por exemplo), onde os métodos atrás referidos não possam ser usados. 

   
             (a) esquema do ensaio                         b) tipos de campânulas/câmaras de vácuo 

Figura 18 - Ensaio de continuidade das ligações utilizando o método da campânula de vácuo (CFG, 2003 e 
Justo, 2004). 

 
Nos locais em que os resultados dos ensaios não-destrutivos referidos não sejam satis-

fatórios, ou que um defeito seja detectado, dever-se-á fazer um remendo de dimensão ajustada 
à zona afectada (figura 19). A ligação do remendo à geomembrana subjacente é efectuada 
manualmente por insuflação de ar quente, sendo verificada a sua continuidade normalmente 
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pelo método da haste metálica. Se uma ligação estiver defeituosa em toda a sua extensão, 
pode ser cortada, retirada e substituída por uma faixa de geomembrana, termoligada em 
ambos os lados. Cada lado da faixa poderá ser ligada por termofusão dupla ou simples, sendo 
verificada a continuidade das novas ligações respectivamente pelo método da pressão de ar 
(ou líquido) e pelo da haste metálica. 
 

 
Figura 19 - Remendo numa zona defeituosa da ligação (Justo, 2004). 

 
A verificação da resistência das ligações efectuadas é em geral avaliada estatistica-

mente, através de ensaios realizados sobre amostras cortadas nas ligações existentes, razão 
pela qual estes ensaios são classificados como ensaios destrutivos. As amostras são seleccio-
nadas de forma aleatória, segundo determinada frequência de amostragem, A localização e 
frequência da amostragem são definidas pela fiscalização em função da qualidade das liga-
ções. A estratégia de amostragem escolhida, qualquer que seja, não deve no entanto limitar ou 
impedir a amostragem adicional em zonas suspeitas. 

Os ensaios de verificação da resistência das ligações têm por objectivo avaliar essen-
cialmente duas propriedades: a resistência ao corte e a resistência ao arranque. 

No ensaio de resistência ao corte, procura-se avaliar de que forma o processo de liga-
ção afecta a resistência da geomembrana adjacente à zona de ligação (Peggs, 1990). No 
ensaio de resistência ao arranque, procura-se avaliar a qualidade da ligação (Peggs e Little, 
1985). No Quadro 1, estão indicadas as normas de ensaio mais utilizadas para a avaliação da 
resistência ao corte e arranque de ligações para vários tipos de geomembranas. 
 

Quadro 1 - Normas de ensaio para avaliação da resistência de ligações de vários tipos de geomembranas 
(adaptado de Daniel e Koerner, 1995). 

Tipos de geo-
membranas 

Ensaio de resistência ao corte 
(shear test) 

Ensaio de resistência ao arranque 
(peel test) 

PEAD ASTM D-4437 
ASTM D-6392 

ASTM D-4437 
ASTM D-6392 PEBD 

PVC ASTM D-3083 
ASTM D-6392 

ASTM D-413 
ASTM D-6392 

 
O princípio do ensaio é simples: consiste em traccionar, a velocidade preconizada, cada 

provete como é indicado na figura 20, respectivamente para os ensaios de arranque e corte. 

remendo 
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Figura 20 - Ensaios destrutivos de arranque e corte (Lopes, 2006). 

 
Para o ensaio de arranque, a velocidade preconizada é de 50 mm/min para as geo-

membranas de PEAD e PVC e de 500 mm/min para as geomembranas de PEBD. O ensaio 
termina com a rotura do provete. 

Para o ensaio de corte, a velocidade preconizada é de 50 mm/min para as geomembra-
nas de PEAD e de 500 mm/min para as geomembranas de PEBD e PVC. Para as geomembra-
nas de PEAD, o ensaio termina quando o provete tiver atingido uma extensão de 50%, deven-
do o provete ser levado à rotura para os outros tipos de geomembranas. 

Deve registar-se o valor da resistência ao corte (máxima força por unidade de largura 
inicial) de cada provete de uma série de cinco, bem como o valor médio, máximo e mínimo 
da série. O mesmo deve ser efectuado para a resistência ao arranque. Deve ainda indicar-se o 
tipo de rotura (Quadro 2). 
 

Quadro 2 - Tipos de rotura das ligações por termofusão (Lopes, 2006). 

Tipo de 
ligação Tipos de rotura 

 
 

Termofusão 
 

 
       (a)                 (b)               (c)           (d)                (e)                (f) 

ligações por termofusão não aceitáveis: (a), (e) > x%, (f) 
 

Embora não exista consenso sobre o critério que melhor qualifica as ligações de geo-
membranas, têm sido desenvolvidos vários critérios de aceitação / rejeição para as ligações de 
geomembranas, tendo por base os resultados obtidos nos ensaios de resistência ao corte e 
arranque. Muito dos critérios especificam, para além dos tipos de rotura não aceitáveis, os 
valores mínimos da eficiência ao arranque e corte das ligações, definida pela relação entre a 
resistência na zona da ligação e a resistência na cedência especificada da geomembrana (dois 
desvios padrão abaixo do valor médio da resistência na cedência). A percentagem de separa-
ção, verificada durante o ensaio de arranque, é um parâmetro que também tem sido conside-
rado para a avaliação da qualidade do processo da ligação. A extensão correspondente à resis-
tência ao corte é outro parâmetro a que também se tem recorrido para averiguar a ductilidade 
da ligação, uma vez que o processo de ligação pode originar um aumento da cristalinidade, 
implicando consequentemente uma rotura mais frágil. 

Ensaio de corte 

Ensaio de 
arranque 
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Quando os resultados de um ensaio destrutivo realizado sobre uma amostra retirada de 
uma zona de ligação não forem satisfatórios, devem-se efectuar ensaios sobre duas amostras 
retiradas a uma distância mínima de 3 m para cada lado da amostra anteriormente referida. Se, 
para essas novas amostras, os resultados obtidos nos ensaios destrutivos forem satisfatórios, 
deverá a ligação ser refeita no interior da zona limitada por aquelas amostras. Se os resultados 
não forem satisfatórios, será repetido o processo. 

O local onde foi retirada a amostra para o ensaio destrutivo deve também ser reparado, 
colocando-se um remendo de forma arredondada nos cantos (da mesma geomembrana), numa 
área que exceda, pelo menos, 0,15 m para cada lado da amostra retirada, ligando-se à geo-
membrana subjacente por termofusão a ar quente. Novos ensaios não-destrutivos serão reali-
zados para a comprovação da qualidade da nova soldadura efectuada. 

As anomalias dos SImDA são, regra geral, difíceis de solucionar, pela impossibilidade 
de, após a construção do túnel, aceder aos materiais que compõem esses sistemas, para além 
das intervenções de carácter correctivo serem extremamente onerosas e normalmente pouco 
eficazes. Neste sentido, é imprescindível, para assegurar a funcionalidade e durabilidade dos 
sistemas, que as actividades de controlo de qualidade relativas à instalação dos materiais que 
constituem os SImDA e de todos os outros que, directa ou indirectamente, interferiram com 
eles sejam bastante rigorosas, devendo ainda observar-se os seguintes princípios: 

• não se deve aplicar geomembranas em obras subterrâneas em escavação sem existi-
rem encaminhamentos das águas através dos sistemas primários ou de sistemas poste-
riores adaptados a cada realidade; 

• deve promover-se a implementação de “juntas fusíveis”(juntas entre dois painéis de 
geomembrana que se deixam por ligar), por exemplo todos os 20 m, só as realizando 
à medida que os trabalhos de revestimento definitivo ou da colocação de armadura 
avancem; com este procedimento, pretende-se limitar os danos provocados por even-
tuais abatimentos do SImDA; 

• os drenos longitudinais devem ficar ajustados aos hasteais e protegidos por geomem-
branas de modo a impedir a sua obstrução com betão fresco nas operações de betona-
gem dos revestimentos definitivos; 

• os drenos longitudinais e tubos de descarga transversais a eles ligados devem ficar, 
sempre que possível, embebidos num troço de betonagem prévio, para precaver a sua 
integridade, face ao risco de esmagamento perante as pressões que se exercem no 
decurso das betonagens definitivas; 

• deve-se criar e proteger as esperas necessárias para estabelecer a continuidade entre 
os vários troços dos sistemas a executar, em etapas consecutivas ou perfeitamente 
desfasadas; 

• deve-se criar condições para limitar os danos causados pela aplicação das peças de 
ancoragem das armaduras e exercer um rigoroso controlo visual do remate das peças 
ao sistema de impermeabilização, como forma de garantir a estanqueidade. 

 
3.3 Controlo da eficiência do SImDA 

 
Após a aplicação da geomembrana, segue-se a colocação das peças de ancoragem para 

permitir a subsequente suspensão ou ancoragem das armaduras ao betão primário. Depois, 
segue-se a deslocação dos moldes cofrantes, a colocação dos tubos de inspecção / injecção e 
drenagem transversal, a betonagem e a posterior descofragem. 

Após a betonagem, para avaliar a eficiência do SImDA, recorre-se à realização do 
ensaio de drenagem perimetral. Para verificação do funcionamento do sistema de drenagem, é 
executado, no final de cada troço betonado, um ensaio de injecção de água, onde se comprova 
a comunicação entre os drenos transversais através do dreno longitudinal. Se a água injectada 
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não sai pelo novo dreno transversal, tal significa que o mesmo se encontra obstruído e, nesse 
caso, proceder-se-á à sua desobstrução, recorrendo, se necessário, à limpeza mecânica do 
betão que tenha penetrado no seu interior. 

Nas coberturas, sempre que possível, deve ser realizado um ensaio de carga (lâmina de 
água de altura compatível com as pendentes e com a sobrecarga admissível). Esta água, per-
manecendo alguns dias, permite averiguar a existência de eventuais fugas. 
 
3.4 Identificação de não conformidades e reparações 
 

Infelizmente, nem sempre o SImDA é efectuado com o controlo atrás indicado, resul-
tando numa eficiência inferior à esperada, sendo por isso necessário encontrar soluções para 
resolver as não conformidades identificadas. 

As soluções têm de ser ponderadas em face das condições de utilização (túnel ferro-
viário, rodoviário ou hidráulico), do grau de deficiência (pontual ou generalizada), do grau de 
risco (necessidade de intervenção imediata ou não), da necessidade do túnel se manter em 
serviço ou não, entre outros factores, e passam normalmente por: 

• realizar o levantamento de todas as anomalias, sua evolução e catalogá-las; 
• determinar as principais causas das anomalias e o grau de risco; 
• face aos condicionalismos e especificidades existentes escolher a solução mais adapta-

da, nomeadamente: 
- criar estanqueidade interior através de injecções; 
- criar estanqueidade superficial através de hidrófugos de superfície ou de massa, 
- nas películas de reparação; 
- drenar; 
- encaminhar as águas; 
- reabilitar as superfícies degradadas; 
- reforçar os elementos estruturais afectados. 

 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A garantia da qualidade da construção das obras subterrâneas é da maior importância, 
pois a sua deficiente construção pode pôr em risco a utilização ou funcionamento de certas 
zonas ou dos fins previstos para as mesmas. 

Tendo em conta o risco que as anomalias dos sistemas de impermeabilização e drena-
gem associada (SImDA) podem ter no funcionamento da obra subterrânea, as dificuldades em 
as solucionar pela impossibilidade de aceder aos materiais que compõem os sistemas, os cus-
tos das intervenções correctivas e por vezes a sua reduzida eficácia, é imprescindível tomar 
medidas preventivas aquando da sua instalação. Assim, neste artigo foram apresentadas as 
actividades relativas à instalação dos materiais que constituem o SImDA e de todos os outros 
que, directa ou indirectamente, interferem com eles, nomeadamente a observação e realização 
de ensaios, que permitem averiguar se os materiais e técnicas construtivas empregues cum-
prem as especificações de projecto e/ou as disposições ou especificações regulamentares. 
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