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I. RESUMO
Velho como o mundo, mas recente. É uma paradoxo, mas uma realidade, pois na Babilônia,
os primeiros jardins suspensos já eram executados e hoje, arquitetos, engenheiros,
construtores e seus usuários, projetam e constroem as chamadas “Coberturas Verdes”, que são
as coberturas ou lajes térreas de edificações e chamadas de “5ª fachada”.
Há 25 anos, na Alemanha e Áustria iniciaram-se movimentos a favor das “Coberturas
Verdes”, movimentos estes chamados de “higienistas” e que lutavam contra as condições de
habitação insalubre nas grandes cidades industriais.
Atualmente na maioria dos países como Alemanha, Áustria, Estados Unidos, Canadá, Itália,
França, Inglaterra e o Brasil já fazem parte desta tendência mundial.
O modo de vida, a preocupação com a qualidade do meio ambiente e o desenvolvimento da
consciência ecológica são fatores que influenciaram a arquitetura moderna. Portanto, novas
técnicas de construção e arquitetura influenciam e irão influenciar cada vez mais as chamadas
“Green Build”, construções verdes ou como também são chamadas de Coberturas Verdes ou
coberturas ajardinadas.
Tudo isto leva à popularização da Cobertura Verde que é um assunto que será intensamente
abordado neste trabalho, além de como uma laje deve ser impermeabilizada e executada
corretamente para receber uma área ajardinada.
II. PALAVRAS-CHAVE
Mantas Asfálticas; Impermeabilização; Coberturas Verdes.

III.
INTRODUÇÃO
Na Alemanha o ajardinamento de coberturas passou a ser um elemento criativo e em franca
expansão. Representa uma importante possibilidade de melhorar o entorno das residências e
do trabalho de forma ecológica, funcional e criativa.
A vegetação intensiva, intensiva simples e ajardinamento extensivo, constituem uma
contribuição importante à proteção do meio ambiente.

a. Vantagens de uma Cobertura Verde
As coberturas verdes são uma boa opção com relação ao meio ambiente e à própria
construção, pois:

• modificam o local onde se situam, oferecendo um controle da poluição urbana,
redução das enchentes e aumento da umidade,
• geram ganho na isolação térmica e acústica, por conseguinte uma redução
significativa nos custos de energia gerada e maior vida útil da construção e
consequentemente do sistema impermeabilizante;
• proteção das espécies (plantas e animais); um melhor relacionamento entre os
usuários da edificação.
b. Compensação Urbana
Nos dias de hoje, é necessária uma compensação urbana para os moradores das grandes
cidades com áreas de grande concentração. A adoção de um sistema de cobertura Verde traz
para as grandes cidades um aspecto mais saudável e agradável oferecendo vantagens para o
indivíduo.

Figura 01: Impacto das construções no Brasil
c. Condições Climáticas nas grandes cidades
As condições climáticas das grandes cidades são piores que ao seu redor. Os gases de
escapamentos dos veículos e indústrias, as altas temperaturas e a falta de circulação do ar
colocam em risco a saúde de seus moradores. A falta de umidade do ar cria um clima que leva
a doenças respiratórias, sentindo um mal-estar por falta de natureza, de verde, pássaros,
plantas, etc.
Além de parques e jardins, há a necessidade por parte das autoridades brasileiras, a exemplo
de algumas prefeituras, de uma regulamentação que crie as chamadas “coberturas verdes”,
pois iriam contribuir para a melhoria de vida nas cidades. Apenas 8 cm de terra vegetal com
plantas de pouca altura já retêm a água de chuva em quantidade suficiente e a sua evaporação
reduz o ressecamento do ar.

Estudos mostram que:
- 2% da luz solar incidente é utilizada na metabolização das plantas;
- 8% é refletida pela superfície das folhas;
- 30% passa para o solo;
- 60% é utilizada para evaporação da água.

Figura 2: Os gases de escapamentos dos veículos e
indústrias e a falta de circulação do ar colocam em risco
a saúde de seus moradores.
d. Fortes Ventos
No caso de fortes ventos, as superfícies lisas e nuas liberam poluentes depositados com mais
facilidade que as Coberturas Verdes que filtram o pó e seus poluentes. Elas auxiliam na
proteção da habitação contra fortes ventos.

Figura 3: Cobertura Verde auxilia na proteção contra fortes ventos
e. Menos Pó
As plantas filtram as partículas de pó do ar em até 85%, podendo também absorver e
transformar diversos poluentes gasosos.
• Cada 100 cm2 de área de folhas, podem ser retidos 10 a 30 mg de partículas de pó do ar;
• Cada 100 cm2 de área de folhas produzem em média 18 g/h de oxigênio de um ser
humano.
f. Poluição Sonora
Outra vantagem, das inúmeras oferecidas pela Cobertura Verde, é quanto à poluição sonora,
visto que nas áreas de grande concentração demográfica, trânsito, produção industrial e ruídos
naturais do meio ambiente, levam seus habitantes a tensões nervosas como enxaqueca,
nervosismo e falta de concentração. As superfícies lisas e nuas elevam as causas destes
sintomas, pois o ruído é transmitido e refletido com maior facilidade.
Por outro lado, uma Cobertura Verde com impermeabilização, proteção, drenagem, terra
vegetal e vegetação, podem causar uma redução do espectro sonoro em até 18 decibéis.
Para termos uma ideia do que representa este valor, um aumento de ruído em 10 decibéis, é
registrado pelo órgão humano como o dobro. Assim poderemos reconhecer a importância de
uma cobertura verde em nossas vidas.
g. Escoamento das águas na cidade
Nos grandes centros urbanos, o lógico seria o rápido escoamento das águas por uma rede de
malhas pluviais atingindo os rios. Assim, após uma chuva a cidade estaria novamente seca.
Mas não é isto que acontece. Devido à sujeira nas cidades, este escoamento de água de chuva
a maioria das vezes nem chega a estes rios e quando chega, esta sujeira é acumulada ao longo
da rede, margens e fundo de rios, aumentando assim o perigo das enchentes a cada chuva.
Além do problema citado anteriormente, estes grandes centros urbanos possuem calçadas,
ruas e avenidas totalmente impermeabilizadas, assim como também telhados e coberturas

lisas e nuas, tornando-se necessário o redimensionamento da rede pluvial em até centenas de
vezes superior se comparado ao tempo seco.
Isto se torna completamente inviável, tendo que recorrer a outras soluções, como por
exemplo, construção de reservatórios de contenção das águas pluviais, aumento do leito dos
rios e o principal que é a construção de Coberturas Verdes.
Estas funcionam de modo inversamente proporcional quando chove, pois a terra e plantas
funcionam como uma esponja, liberando depois a água em quantidades bem mais lentas que
uma superfície lisa. Já existem também reservatórios nos edifícios para retenção desta água de
chuva que já tendo sido filtrada pela cobertura verde, é depois utilizada para a rega do jardim,
lavagem de automóveis e de áreas comuns da edificação.
Deste modo o escoamento da chuva torna-se assim nulo, pequeno ou demorado.

Figura 4: Os reservatórios para contenção das águas de chuva são
particularmente interessantes em áreas com grandes superfícies
impermeáveis.

Figura 5: Impacto hidráulico com um reservatório de contenção de águas

Por exemplo, uma praça púbica de 5.000 m2 (Bèlges, Gironde, Sudoeste da França), é
drenada por um reservatório de 200 m2 x 1 metro e pela figura acima poderemos observar a
quantidade de chuva e o escoamento através deste reservatório.
A utilização de coberturas, principalmente as ajardinadas são uma solução de estoque tampão
como reservatórios de contenção das águas de chuvas em regiões fortemente urbanizadas.

IV. IMPERMEABILIZAÇÃO
O processo de construção e manutenção das Coberturas Verdes implica num custo
considerável, portanto é de suma importância oferecer um sistema com maior durabilidade e
benefícios ambientais.
O grande esforço mecânico, problemas emergentes em caso de incêndio, assim como o
desgaste pela água, microrganismos ou substâncias químicas que se filtram, a cobertura que se
encontra debaixo de uma Cobertura Verde requer uma impermeabilização de alta qualidade.
Há que reunir numa mesma discussão o cliente, projetista, construtor, fabricante e aplicador
para determinar:
1. A razão de escolher uma cobertura verde;
2. Os critérios de escolha da manta asfáltica, tipo e espessura, como sistema
impermeabilizante;
3. A manutenção necessária comparada à manutenção prevista.
A seguir apresentamos os aspectos positivos das coberturas verdes se comparadas às áreas
impermeabilizadas e protegidas como fatores negativos:
Tabela 1: Comparativo
FATORES POSITIVOS
Redução das cargas de serviço
Redução dos detalhes
Modificação do meio ambiente
Absorção de CO2
Conservação de plantas e animais
Melhor relacionamento
Aumento da durabilidade
Isolação acústica natural
Isolação térmica natural

FATORES NEGATIVOS
Produção extra de energia
Materiais excedentes
Aumento de manutenção – energia
Aumento de manutenção – materiais
Limpeza constante do local
Serviço mais complexo de reimpermeabilização
Diminuição vida útil

a. Maior vida útil para a impermeabilização
A superfície das coberturas e áreas lisas, dependendo da temperatura, podem chegar a 90ºC no
verão e em algumas regiões do País no inverno a temperaturas abaixo de zero. Estas
diferenças de temperatura causam uma maior solicitação dos materiais impermeabilizantes e
também da estrutura da edificação.
Numa Cobertura Verde, estas diferenças de temperatura atingem apenas poucos graus
centígrados, o que ocasiona uma proteção à impermeabilização e estrutura e
consequentemente uma maior vida útil do sistema impermeabilizante e estrutura.

b. Isolante Térmico
Do mesmo modo que uma cobertura verde diminui a diferença de temperatura na
impermeabilização, ela também reduz a compensação de temperatura entre o interior e
exterior de uma edificação.
Em ambientes sem ar condicionado, a cobertura verde propicia temperaturas mais estáveis e
agradáveis: no verão o ambiente interno é mais fresco e no inverno é mais ameno,
economizando assim energia.
c. Cobertura verde em área já impermeabilizada
O homem almeja cada vez mais natureza e é necessário utilizar com o verde, o espaço
ocupado em planta pelo edifício. Para que isto seja solucionado, é necessário verificar se o
sistema impermeabilizante está em perfeito estado e se está apto a receber uma camada de
terra vegetal e jardim. Em caso positivo, basta levantar muretas sobre a laje, para que a terra
vegetal seja represada e se proceda à camada drenante e filtrante. A impermeabilização estará
protegida de danos de ferramentas dos jardineiros através do piso existente.

Figura 06 – Cobertura verde em área já impermeabilizada
No caso de um telhado, a exemplo da Itália, poderão ser aparafusadas placas verticais nas
bordas do telhado, impermeabilizá-las e instalar uma camada de terra vegetal e gramar todo o
telhado.

Figura 06 – Cobertura Verde em telhados

Foto 01: Casa sustentável com cobertura verde intensiva.

Foto 02: School of Art, Design and Media at Nanyang Technological University
Caso a impermeabilização existente apresente problemas de umidade e/ou vazamentos, deverá
se proceder à retirada de todo o sistema de piso, proteção, impermeabilização e regularização
até atingir a estrutura e proceder como uma nova impermeabilização, como descrito no item
seguinte.
d. Impermeabilização de uma Cobertura Verde
Uma cobertura verde deverá ter a capacidade de funcionalidade por longos anos, o que
necessita de uma perfeita impermeabilização.
A impermeabilização de coberturas verdes combina a resistência ao puncionamento estático
das armaduras de 180g de poliéster e a resistência ao puncionamento dinâmico com mantas
asfálticas modificadas com polímeros elastoméricos, juntamente com a resistência a raízes
proporcionadas pela adição de um herbicida.
Alguns itens devem ser considerados na impermeabilização:
- Boa preparação da superfície;
- Regularização de areia e cimento com caimento mínimo de 1% para os ralos;
- Acabamento da impermeabilização no mínimo 30 cm acima do nível máximo de terra;
- Impermeabilização com manta asfáltica com aditivo herbicida em mono ou dupla camada,
dependendo da expectativa de vida útil exigida;
- Proteção mecânica;
- Camada drenante;
- Manta filtrante;
- Camada de terra vegetal;
- Plantas.

A impermeabilização deverá ser adequada à estrutura a que se destina a área. As mantas
asfálticas antiraiz são mantas impermeabilizantes pré-fabricadas, à base de asfalto modificado
com elastômeros, estruturada com uma armadura não tecida de filamentos de poliéster e
contém em sua formulação, herbicida para inibir a penetração das raízes das plantas.
Conforme a NNR 9952/07 produto é fornecido nas espessuras de 3 ou 4 mm, tendo ambas as
faces revestidas com um filme de polietileno ou com grânulos de areia em geral para
aplicação com uso de asfalto aquecido.
Como vantagens:
 Aplicada com uso de maçarico a gás ou asfalto quente.
 Excelente estabilidade físico-química, elevada resistência mecânica e grande durabilidade.
 Ótima resistência a baixas temperaturas.
 A utilização adequada de polímeros elásticos e herbicidas adicionados ao asfalto,
permitindo à manta antiraiz manter por longo período suas características.
Segundo a norma brasileira NBR 9952/07, o mínimo a ser exigido para uma manta asfáltica
com herbicida, é:

Tabela 02- Parâmetros técnicos
Ensaio

Unid

1. Espessura (mínimo)

mm

Tipos
I

II

III

IV

3 mm 3 mm 3 mm 4 mm

Tração
(mínimo)

N

80

180

400

550

Alongamento
(mínimo)

%

2

2

30

35

%

1,5

1,5

1,5

1,5

- 10

- 10

- 10

- 10

-5

-5

-5

-5

0

0

0

0

J

2,45

2,45

4,90

4,90

6. Escorrimento (mínimo)

°C

95

95

95

95

7. Estabilidade dimensional (máximo)

%

1%

1%

1%

1%

0

0

0

0

5

5

5

5

10

10

10

10

2. Resistência à tração e
alongamento - Carga
máxima(longitudinal e
transversal)

3. Absorção d´água – Variação em massa
(máximo)6)
A
4. Flexibilidade a baixa
temperatura1), 5)

Tipos

B

°C

C
5. Resistência ao impacto2) a 0°C (mínimo)

A
9. Flexibilidade após
envelhecimento acelerado5)

Tipos

B
C

°C

e. Proteção contra raízes
De preferência a impermeabilização deverá conter um aditivo herbicida, isto é, um produto
que adicionado à massa asfáltica, inibe o contato e perfuração das raízes junto à
impermeabilização. Em caso contrário, deverá ser executada uma camada de proteção de raiz.
f. Proteção mecânica
Deverá ser executada por profissional habilitado, ou seja, pela própria empresa que executou
os serviços de impermeabilização para que não ocorram danos à impermeabilização.
g. Camada Drenante
A camada drenante deverá escoar as águas de chuva contínuas, para não haver enxarcamento
excessivo da terra.
No Brasil, utiliza-se como camada drenante o seixo rolado, pedra ou argila expandida , porém
nos últimos anos, o Brasil já vem utilizando o elemento drenante sintético, à base de
poliuretano/polietileno.
No primeiro caso a espessura do material é maior ocasionando peso à estrutura, enquanto que
no segundo caso, a espessura é bem menor, com mini-reservatórios para acumulo de água,
mantendo por longo tempo a umidade para as plantas, garantindo assim uma redução na
irrigação de água e em algumas regiões climáticas até mesmo desnecessária. Neste caso a laje
deverá ter inclinação zero.
h. Manta Filtrante
Esta camada impede que a camada drenante se entupa por partículas de solo. Este material de
filtragem pode ser um geotêxtil. Esta camada filtrante não deverá apodrecer nem se danificar
com o tempo, nem atacar as raízes e plantas.
i. Camada de Terra Vegetal
A camada de terra vegetal deverá ser compatível com a vegetação a ser instalada na cobertura
verde, podendo variar de 5 a 20 cm no mínimo.
Podemos utilizar a regra dos 10%. Com a vegetação escolhida e sabendo a altura aproximada
das plantas adultas, a espessura da terra vegetal pode ser 10% a altura das plantas adultas.
Para o caso de plantas mais fortes, há que se efetuar uma mistura de solo mais rica em
nutrientes.
Uma cobertura verde com 20 cm de espessura de terra (350 Kg/m2) sobre a estrutura de uma
construção nova será da ordem de 2,5% para um edifício de 10 andares e 1% para um edifício
de 8 andares. Atualmente já se consegue executar coberturas verdes entre 300 e 50 Kg/m2.

Figura 07: Demonstrativo de camadas





j. Plantas
Devem ser resistentes à seca e durar em clima frio;
Devem resistir a ventos e serem insensíveis a poluentes;
Deverá também ser levada em conta a comunidade das plantas.

Figura 08 – Detalhe esquemático de uma Cobertura Verde

Figura 09 – Impermeabilização de junta de dilatação

Figura 10 – Rodapé em alvenaria

Figura 11 – Impermeabilização dupla camada
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