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Manta líquida: Realidade ou fantasia? 
Entenda a verdade inconveniente desta solução “milagrosa”

Há alguns anos vemos chamadas comerciais para inúmeros e diferentes 
produtos de impermeabilização com o nome de “manta líquida”.

É complicado explicar, de forma simples, que não existe solução mágica de 
impermeabilização para tudo. As promessas de resolver desde unha 
encravada até infarto do miocárdio estão em muitos apelos de venda, ainda 
mais quando não mostram que seguem as normas técnicas que devem 
disciplinar o uso dos produtos.
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Vamos ao básico, que é checar a definição que existe à nossa disposição, 
sobre este nome. No dicionário Aurélio ou no site Wikipédia, não existe o 
termo “manta líquida”, mas temos para “manta”:

Pois é, então vamos onde existe esta definição em relação à 
impermeabilização, que é na norma ABNT NBR 9575 (e tem gente não 
gosta das normas!). Esta é a definição de “Manta para Impermeabilização”:

Explicando: Manta para impermeabilização é um produto que passa por um 
processo de pré-fabricação, ou seja, não é líquida.

Certamente quem fabrica ou presta serviços na área de impermeabilização 
não se pode dar o conforto de desconhecer as definições da norma ABNT 
NBR 9575.

SeráSerá que temos um conflito de interesses entre usar de tudo para vender 
com a realidade dos fatos? Será que nas embalagens dos produtos existem 
os dados e informações técnicas que amparem o consumidor para que ele, 
como leigo no assunto impermeabilização, não compre gato por lebre?
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Eu pensei e conversei com várias pessoas para entender o porque do uso 
deste termo “manta líquida” para um produto que não é pré-fabricado e 
cheguei à seguinte conclusão: As mantas pré-fabricadas transmitem uma 
segurança a quem compra, pelo princípio de que elas passam por 
controles de qualidade que comprovam o atendimento das normas 
técnicas e que fez deste produto, entre eles a manta asfálca, ser uma 
referência para obras novas e em reformas, nos mais diversos pos de 
construção.construção.

Entretanto, esta tecnologia vêm sempre com o apelo (negavo, no caso) 
de que é necessária uma mão de obra treinada para aplicação, já que 
precisa ser colada ao substrato com uso de asfalto a quente ou com auxílio 
de maçarico a gás (GLP).

Bingo! Temos um produto líquido com o apelo posivo de que não é 
necessária uma mão de obra especializada e de vai resolver o meu 
problema custando pouco ou quase nada, pois qualquer pessoa pode fazer 
sua aplicação! Para que vou me preocupar com o que está ou não escrito 
nas embalagens?!

AchoAcho que deve se preocupar sim. Gaste um tempinho para ler, com 
paciência, o que está nas embalagens dos produtos, pois vai encontrar 
muitos termos superlavos como “excelente cobertura”, “alto poder de 
alongamento”, “alta resistência as intempéries”, “secagem ultrarrápida e 
sem emendas”, que tem “elevada estanqueidade à água”…
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Em alguns casos vamos encontrar a citação de que a “manta líquida” 
atende a norma ABNT NBR 13321, que é para membranas acrílicas, o que 
nos chama para a referência à seguinte definição na mesma norma já 
citada, a ABNT NBR 9575, de “membrana para impermeabilização”

Eureka! Toda “manta líquida” é uma membrana para impermeabilização! 
Ou, ao menos, deveria ser…

Para facilitar o entendimento de todos, vamos focar nos produtos de base 
acrílica que devem atender a ABNT NBR 13321, onde estão as exigências 
quanto ao desempenho (com uso ou não de reforço/estruturante), bem 
como as condições de aplicação.

Para deixar mais claro, segue o que é previsto para este po de 
impermeabilização, logo na primeira página da Norma:

1 Escopo da ABNT NBR 13321

1.1 Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis para membrana acrílica 
monocomponente à base de polímeros acrílicos termopláscos em dispersão aquosa, 
desnada a impermeabilizar as supercies que devem ficar expostas às intempéries, 
sobre as quais é limitado o trânsito para manutenção eventual.
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Entre o que a ABNT NBR 13321 exige como requisitos de desempenho 
mínimo para membrana acrílica sem armadura e o que os fabricantes 
declaram em seus bolens técnicos, temos uma enorme distância. Para 
este fim, apresento uma tabela comparava com apenas quatro produtos 
que se encontram facilmente em lojas de varejo da construção civil:

1.2 Esta Norma não se aplica à ulização de membrana acrílica em lajes com 
proteção mecânica ou em qualquer po de piso de acabamento, bem como em lajes 
sujeitas ao trânsito de pessoas ou veículos de qualquer natureza.

Requisitos NBR 13321  

Resistência à tração               
na ruptura- mínimo

Alongamento na 
ruptura-mínimo

Absorção de 
água-máximo

Unidade

   MPa

     %

     %

     –

     %

     °C

Parâmetros

       1,5

      100

       15

     Sem 
  alterações

      100

Produto A

Vide obs.*

Vide obs.*

Vide obs.*

Vide obs.*

Vide obs.*

Vide obs.*

Produto B

Não informa 
se atende 
a norma

Idem acima

Idem acima

Idem acima

Produto C

Não informa 
se atende 
a norma

Idem acima

Idem acima

Idem acima

Produto D

Não informa 
se atende 
a norma

Idem acima

Idem acima

Idem acima

Obs.* O fabricante A, já comete um equívoco em citar a ABNT NBR 13321, pois esta 
norma não reconhece  o termo “manta líquida” e também não mostra os resultados 
de desempenho do seu produto.

temperatura após 
o envelhecimento (5°C)

Requisitos NBR 13321  

Resistência à tração               
na ruptura- mínimo

Alongamento na 
ruptura-mínimo

Absorção de 
água-máximoágua-máximo

Envelhecimento por 
intemperismo arficial

Alongamento na ruptura 
após envelhecimento
mínimo

Flexibilidade a baixa 
temperatura após temperatura após 
o envelhecimento (5°C)

Unidade

   MPa

     %

     %

     –

     %

     °C     °C

Parâmetros

       1,5

      100

       15

     Sem 
  alterações

      100      100

     Sem 
   fissuras

Produto A

Vide obs.*

Vide obs.*

Vide obs.*

Vide obs.*

Vide obs.*

Vide obs.*Vide obs.*

Produto B

Não informa 
se atende 
a norma

Idem acima

Idem acima

Idem acimaIdem acima

Idem acima

Idem acima

Produto C

Não informa 
se atende 
a norma

Idem acima

Idem acima

Idem acimaIdem acima

Idem acima

Idem acima

Produto D

Não informa 
se atende 
a norma

Idem acima

Idem acima

Idem acimaIdem acima

Idem acima

Idem acima

pág. 09



Basta de se jogar dinheiro e tempo fora só porque se parte da premissa de 
quem compra deve saber o que está fazendo. Será? Enfim, o que queremos 
é explicar e não confundir. Para isto acontecer é necessário que as 
informações ou indicações para aplicação de um po de impermeabilização 
sejam claras e objevas. E só temos uma maneira, que é disciplinar esta 
avidade, criando ou revisando normas técnicas.

UmaUma oferta legíma de soluções de impermeabilização é pernente para 
todas as necessidades. Afinal não é o tamanho da área impermeabilizada e 
sim a importância da garana de estanqueidade, desde um pequeno local 
em uma residência modesta até a mais sofiscada cobertura. Todos querem 
a mesma coisa. Sossego e certeza de que não será incomodado com as 
consequências, sempre danosas, da presença ou passagem de água pela sua 
construção. Como a intenção desta série de argos é de ser interava, 
seguemseguem as minhas propostas à discussão do tema, para as quais conto com 
seus comentários.

Você já usou as chamadas “mantas líquidas”?

Como foi sua experiência?

O que você acha deste po de impermeabilização?

Você compraria sem ter exemplos conhecidos de aplicação?

Você lê todas as informações das embalagens antes de 
comprar um produto deste po?
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Impermeabilização “boa” ou “ruim”? 
Isto existe de fato?
Questão é determinante na consolidação de uma cultura 
de confiança em torno da garana de estanqueidade

Em primeiro lugar, não existe uma impermeabilização “boa” ou “ruim”. O que 
existe é uma impermeabilização adequada à sua realidade.
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É preciso compreender que o lugar de se pensar é no projeto e o lugar de se 
fazer é na obra. Com a conscienzação a respeito dos benecios que esta 
práca pode trazer ao País, ganham o mercado e a sociedade.

OutroOutro fator importante é ter a garana do uso de produtos normalizados, 
bem como seguir as prescrições de projeto e execução de 
impermeabilização da ABNT. Estes são aspectos tão fundamentais que são 
objeto de caracterização na norma ABNT NBR 15.575:2013 – “Edificações 
habitacionais – Desempenho”, em vigor desde 9 de fevereiro de 2013.

TaisTais aspectos são determinantes na consolidação de uma cultura de 
confiança em torno da garana de estanqueidade. Tanto que, quando do 
uso de impermeabilização, a Norma de Desempenho chama a obrigação de 
aplicação da ABNT NBR 9575 – “Impermeabilização – Seleção e Projeto” e 
da ABNT NBR 9574 – “Execução de Impermeabilização”.

SabemosSabemos que as obrigações legais exercem uma forte pressão na criação do 
hábito e é muito posivo que a NBR 15575:2013 desperte a atenção de 
todos os envolvidos desde a formulação do projeto, na execução da obra e 
durante a vida úl da edificação. Incorporadores, construtores, engenheiros, 
projestas, instaladores e fabricantes são responsáveis pela estanqueidade 
das supercies sujeitas à umidade e têm na legislação e normas técnicas não 
apenas a orientação quanto ao assunto como um aliado na melhoria das 
edificações como um todo.edificações como um todo.



Impermeabilização sem segredos!
Descobrindo a Poliuréia
O advento da nanotecnologia açou, em muito, a curiosidade 
e interesse de todos de estender aos mais diversos produtos 
os seus benecios.

Nesse argo vou tratar da Poliuréia, também conhecida como “manta líquida”. 
Começamos mencionando que uma membrana de poliureia é “Taylor made”, 
ou seja, é única e só se forma quando da reação química entre o isocianato 
(aromáco ou alifáco) e um componente de resina amino terminada, a 
poliamina.
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Esta reação resulta na versão “pura” da membrana, que pode ainda ser do 
po aromáca, alifáca, aplicada com hot spray ou baixa pressão. Além 
desta, temos as versões de produtos “à base de poliureia”, híbridos obdos 
acrescentando poliol à formula, em proporções diversas.

Em 11 de outubro de 2016 foi publicada a norma técnica ABNT NBR 16545 
– “Revesmentos de alta espessura com sistemas de poliuréia e híbridos de 
poliuréia/poliuretano – Requisitos de desempenho”, pelo comitê CB 10 de 
Química.

CertamenteCertamente o comitê se aprofundou nas caracteríscas técnicas do produto 
(sicas, mecânicas e químicas), na excelência da preparação do substrato e 
nas condições à aplicação e não através do CB 2 – Construção Civil ou CB 
22 – Impermeabilização, que são comitês voltados a estabelecer, 
preferencialmente, parâmetros de desempenho e expectava de vida úl 
dos diferentes pos e sistemas de impermeabilização.

IstoIsto é um aspecto que deve ser resolvido pelos fabricantes que ofertam a 
poliuréia para impermeabilização nas mais diferentes áreas de uma 
edificação residencial, como por exemplo: lajes com trânsito de veículos, 
áreas molhadas, piscinas, reservatórios, etc., pois no texto da norma ABNT 
NBR 16545 não existe menção específica ao uso da poliuréia como um 
produto impermeabilizante para edificações habitacionais.
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O advento da nanotecnologia açou, em muito, a curiosidade e interesse de 
todos de estender aos mais diversos produtos os seus benecios. No caso 
da poliuréia, recebemos expectavas de um produto fantásco, mas sem 
lembrar de que as frustrações por um insucesso também são fantáscas e 
na maioria das vezes, inesquecíveis.

PorPor isso, é preciso entender que quando somos apresentados a produtos, 
normalmente o foco é no melhor que se pode ter do mesmo. Para não 
incorrermos neste erro, vamos trilhar o caminho de mostrar as vantagens e 
desvantagens da membrana de poliuréia.

Cura e secagem em segundos;
Forte aderência sica a substrato seco e rugosidade correta;
Dispensa da proteção mecânica para trânsito de veículos ou pessoas;
Grande resistência a abrasão e a diversos produtos químicos;
Alongamento elevado e grande resistência ao puncionamento;
Rapidez da aplicação, com uso de equipamentos mecânicos adequados.

Rigor elevado no preparo do substrato, quanto a textura e limpeza;
Exigência e garana de excelente secagem do substrato;
Custo elevado dos equipamentos de aplicação, com necessidade de precisão 
no controle constante da umidade, temperatura e pressão, que também 
requer MDO especializada;
Restrição de aplicação com ventos constantes, chuvas 
intermitentes e temperatura do substrato acima de 45°C;intermitentes e temperatura do substrato acima de 45°C;
Instabilidade de tonalidade e reparo dicil;
Imprescindível o treinamento vigoroso da mão de obra, 
que deve ser muito especializada.
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Exemplos de máquinas para aplicação do po “hot spray”:

Exemplos de máquinas para aplicação em baixa pressão:
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Antes de tudo, é preciso contratar um projesta de impermeabilização. É ele 
quem deve escolher o melhor sistema a cada área a ser impermeabilizada, 
analisando e criando procedimentos que evitem o retrabalho e minimizem 
as patologias.

AlémAlém disso, temos ainda as recomendações da norma regulamentadora de 
Segurança do Trabalho para avidades de impermeabilização,  a NR-18, 
onde os aplicadores não podem dispensar o uso dos EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) como: botas, luvas (de raspa de couro, de PVC ou 
borracha), óculos de segurança, capacete, máscara de proteção e uniforme 
com calça e mangas compridas, aplicáveis a cada situação do sistema de 
impermeabilização a ser instalado.

AsAs recomendações que faço em meus projetos e consultorias são, 
preferencialmente, para aplicação da membrana de poliuréia em áreas nas 
quais:

Não existe cota para uma regularização;
Sem a necessidade ou a possibilidade de execução de uma 
proteção mecânica;
Estando exposta, se tenha a exigência de resistência à abrasão;
O local esteja sujeito a ataques de produtos químicos (sempre 
com a avaliação prévia da composição dos potenciais elementos 
agressivos e variação de temperatura);agressivos e variação de temperatura);
Seja necessária uma rápida liberação ao uso daquela área específica 
tratada.
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Ou seja, temos uma infinidade de áreas onde se pode aplicar a membrana de 
poliuréia, mas é imprescindível a um consultor a plena consciência de dizer 
o que é mais adequado a cada necessidade. Além disso, às vezes é preciso 
dizer não à expectava do consumidor, evitando o uso indiscriminado deste 
po de impermeabilização.

ComoComo a intenção desta série de argos é de ser interava, seguem as 
minhas propostas à discussão do tema, para as quais conto com seus 
comentários:



Impermeabilização é uma questão 
de segurança!
Sabemos que as obrigações legais exercem uma forte pressão 
na criação do hábito e é muito posivo que as normas técnicas
despertem a atenção de todos os envolvidos

Os profissionais da construção civil, já compreendem a importância da 
impermeabilização nos processos construvos, sendo visível a relevância da 
estanqueidade nas edificações, pois ao conferirmos as normas técnicas, 
observamos que a habitabilidade, a segurança da estrutura, a funcionalidade 
da edificação, a manutenibilidade, dependem da impermeabilização.
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Todos nós, como usuários de uma edificação, não podemos focar só nas 
questões estécas, devido ao aparecimento de infiltrações e manchas, mas 
na questão de segurança. A impermeabilização adequada evita a 
deterioração das estruturas, reduz a geração de resíduos originários de 
reformas precoces, impede a ocorrência de problemas de saúde 
decorrentes da umidade e, em casos extremos, evita o colapso de 
estruturas.

TodosTodos estes pontos vêm sendo abordados há muito tempo e reconheço que 
é um trabalho de formiguinha. Essas questões ficam sempre mais evidentes 
quando chega a época das chuvas e elevam-se os riscos de acidentes por 
conta de desmoronamentos parciais ou totais de edificações já 
compromedas por conta da infiltração de água, que provoca corrosão das 
armaduras no concreto armado.

DianteDiante disso, outro fator importante é ter a garana do uso de produtos 
normalizados, bem como seguir as prescrições da NBR 9575, de projeto e 
da NBR 9574, de execução de impermeabilização, ressaltando que estas 
normas estão em revisão na ABNT neste 2º semestre de 2018, com 
propostas de mudanças significavas.

EstesEstes são aspectos tão fundamentais, que são objeto de caracterização da 
norma ABNT NBR 15575 – Edificações habitacionais – Desempenho, com 
exigência de seu cumprimento a todos os projetos registrados após julho de 
2013, bem como da NBR 16280 de reformas, ambas determinantes na 
consolidação de uma cultura de confiança em torno da impermeabilização.
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Sabemos que as obrigações legais exercem uma forte pressão na criação do 
hábito e é muito posivo que as normas técnicas, despertem a atenção de 
todos os envolvidos desde a formulação do projeto na execução da obra e 
durante a vida úl da edificação.

IstoIsto é, incorporadores, construtores, engenheiros, projestas, instaladores e 
fabricantes são responsáveis pela impermeabilização das supercies 
sujeitas à umidade e têm na legislação, não apenas a orientação quanto ao 
assunto, como um aliado na melhoria das edificações como um todo.

EmboraEmbora a infiltração em muitos casos não seja aparente, a falta de 
estanqueidade pode afetar locais de dicil acesso e visualização, o que 
aumenta o risco à estrutura do imóvel e, consequentemente, à vida humana 
– tanto em relação à saúde como à integridade sica. 

Justamente e especialmente por isso, é um problema que não deve ser 
menosprezado e faz toda a diferença na qualidade de vida dos brasileiros.

ÉÉ necessário abastecer o setor da construção civil de informações que 
demonstrem os efeitos posivos do uso da impermeabilização, na 
durabilidade, na funcionalidade, na redução dos custos de reforma.

Minimizando, dessa forma, o transtorno causado por uma obra nas 
edificações habitacionais e, até mesmo, na sustentabilidade e respeito ao 
meio ambiente.
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Os responsáveis legais, síndicos, administradores públicos, proprietários 
parculares, que buscam mais segurança para suas edificações podem 
contar com profissionais habilitados na avidade impermeabilização, que 
tem condições de idenficar o produto mais adequado para cada po de 
necessidade e área angida. 

DestaDesta forma, evitamos os problemas oriundos de especificação incorreta, 
produto inadequado, uso de mão de obra não qualificada e com respeito às 
limitações da impermeabilização, ou seja, impermeabilização é para dar 
estanqueidade e não estabilidade à estrutura.

NumNum País cujo clima favorece a ocorrência de chuvas, ainda há resistência 
quanto a garanr a estanqueidade das construções. Obras devem seguir as 
normas, cálculos ou projeto, mas quando focamos na vida úl, a edificação 
passa a ser controlada por leigos em Engenharia, em sua maioria, e com isso 
entende-se que a ideia de impermeabilização ainda é inexistente nessas 
edificações, por razões óbvias: a falta de informação democrazada sobre 
as normas técnicas, da priorização do uso de recursos à manutenção 
prevenvaprevenva para as estruturas de concreto e a urgência, sempre, na busca de 
soluções paliavas.

Entretanto, se faz necessário um trabalho conjunto e amplo de formação e 
conscienzação, por parte dos profissionais de Engenharia e Arquitetura, a 
respeito dos benecios que esta práca pode trazer ao País.

Ganha o mercado da construção civil e a sociedade.
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Quer fazer uma cobertura verde e não 
quer infiltrações?! Veja o passo a passo
Vamos elencar os principais passos necessários e informações 
pernentes para que possamos aproveitar todos os benecios 
de um contato com a natureza, ao alcance de nossas mãos.

“Sol, Espaço e Verde para Todos”, é um dos epítetos do Arq. Le Corbusier, 
quando idenficou, em seus estudos, uma cobertura verde como a quinta 
fachada de uma edificação. Entretanto, para que ela possa ter isto, resistência 
à progressão de raízes e durabilidade são os principais requisitos técnicos a se 
observar, já que uma correta impermeabilização é pré-requisito para qualquer 
cobertura verde.
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Assim, à ideia inicial de Le Corbusier podemos acrescentar os conceitos de 
“Green Building”, com as seguintes vantagens de uma cobertura verde:

Redução do custo de energia gasto com ar condicionado;
Da quandade de parculado sólido na atmosfera;
Da velocidade no escoamento das águas pluviais;
Da transmissão de ruídos;
De uma melhor qualidade de vida nos centros urbanos, 
com a redução de emissão de CO2;
E do aumento da vida úl da impermeabilização.E do aumento da vida úl da impermeabilização.

Mesmo com todas estas vantagens, todo mundo pensa duas vezes antes de 
executar uma cobertura verde, e o principal receio é o risco de infiltrações. 
Afinal, este é um local que quando não chove, colocamos água todos os 
dias!

TemosTemos normas técnicas em vários países no Mundo com preocupação nas 
coberturas verdes e entre elas, podemos citar a norma italiana, UNI 
11235:2015 –  Istruzioni per la progeazione, l’esecuzione, il controllo e la 
manutenzione di coperture a verde. Esta norma define os critérios de 
projeto, execução, controle e manutenção das coberturas verdes, em 
função das parcularidades do contexto climáco, da edificação e da 
desnação de seu uso.

EE com exigências mais severas, podemos citar a norma alemã, da FLL, 
Sociedade alemã para pesquisa e desenvolvimento da paisagem e 
paisagismo (Forschungsgesellscha Landschasentwicklung 
Landschasbau e.V.).
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Quanto ao desempenho de uma impermeabilização para suportar a 
agressão das raízes, podemos citar a norma italiana UNI EN 13948 – 
Determinazione della resistenza alla penetrazione delle radici, que trata dos 
requisitos a produtos impermeabilizantes com caracteríscas anraiz.

CabeCabe ressaltar, que apesar de termos pos de impermeabilização com as 
caracteríscas técnicas a se evitar a agressão por raízes, podemos afirmar 
que não temos normas técnicas, que contemplem a exigência ou parâmetro 
de desempenho à esta necessidade, no Brasil.

Podemos ter uma cobertura verde sim e vamos elencar os principais passos 
necessários e informações pernentes para que possamos aproveitar todos 
os benecios de um contato com a natureza, ao alcance de nossas mãos.

Temos que começar sabendo se a laje e demais componentes da estrutura, 
suportam a sobrecarga com a introdução de uma cobertura verde e isto 
significa a consulta ao Engenheiro Estruturalista ou de se já ter esta previsão 
no cálculo estrutural da edificação.

A IGRA, Internaonal Green Roof Associaon, cita três pologias principais, 
que são variáveis em função do porte da vegetação e da espessura do 
substrato, para o culvo:
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Com isto posto, podemos pensar na impermeabilização a ser realizada de 
acordo com as exigências e recomendações nas normas técnicas, ABNT 
NBR 9574:2008 (Execução de impermeabilização) e da ABNT NBR 
9575:2010 (Impermeabilização – Seleção e projeto).

EssaEssa úlma exige a aplicação de sistemas e produtos impermeabilizantes 
com proteção contra raízes, no caso de jardins, jardineiras, coberturas 
verdes. Especial atenção no projeto de impermeabilização para 
compabilizar as interfaces e respecvos detalhes execuvos com os 
sistemas hidráulicos, elétricos e sanitários.

ComeçamosComeçamos a execução da impermeabilização pela correta preparação do 
substrato, com uma argamassa de regularização com cimento e areia, traço 
1:3, garanndo caimento mínimo de 1% para os ralos.

LembroLembro que os vazamentos ocorrem nos detalhes, portanto todos os 
arremates/fixações na estrutura, de bocas de ralo, tubulações (hidráulica e 
elétrica) emergentes, junção nos cantos de piso com parede, juntas de 
dilatação, detalhes arquitetônicos, entre outros, devem estar perfeitamente 
executados, antes da impermeabilização.

Extensivo: uliza plantas rasteiras de pequeno porte. A carga 
prevista varia entre 60 kg/m² e 150 kg/m²;
Semi-intensivo: tem vegetação de porte médio. A carga prevista 
varia entre de 120 kg/m² a 200 kg/m²;
Intensivo: uliza plantas de porte médio a grande. A carga 
prevista varia entre 180 kg/m² e 500 kg/m².
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Ilustro que além do desempenho desejado à estanqueidade, a 
impermeabilização deve suportar às agressões das raízes, e as soluções 
comumente indicadas para impermeabilizar coberturas verdes são:

Após a execução da impermeabilização e sua respecva proteção mecânica, 
sobre a supercie impermeabilizada, temos que prever as seguintes camadas:

Fica ainda um úlmo lembrete de que uma cobertura verde é um sistema 
aberto, sendo impossível evitar a entrada de sementes invasoras que 
chegam ao local pela ação dos ventos, aves e morcegos, portanto a 
qualidade/beleza de sua vegetação implica em um cuidado “ad eternum”.

Manta asfálca anraiz, na qual um biocida é disperso em toda 
a massa asfálca, com cuidados nas soldas das emendas e arremates.

Solução asfálca anraiz, aplicada na forma de pintura sobre a proteção 
mecânica de um outro po de impermeabilização (moldada “in loco” ou 
pré-fabricada), que não seja anraiz. Esta pintura asfálca, tem seu 
desempenho atrelado a ausência de trincas na proteção mecânica e a 
sua eficácia será diminuída ao longo do tempo, devido ao desgaste, 
desta película, pelo contato com a água de irrigação ou pluvial.

Camada drenante, com brita graduada, para escoar as águas de chuva 
connuas e evitar o encharcamento excessivo da terra;
Camada filtrante, com um geotêxl, para impedir o tamponamento da 
camada drenante por acúmulo das parculas de solo;
Camada de terra, para compabilização com a vegetação a ser plantada 
na cobertura verde; 
Camada de vegetação.
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