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Fotografia recebida por email (entre muitas…)







sobrecarga

Colapso da estrutura



Quais as causas? 



Colapso da estrutura



Colapso da estrutura  1400 m2 - 70 kg para 300 kg!!!     Hong Kong University 2016



Não há registo de qualquer 
defeito  em coberturas 
verdes, instaladas em 
sistemas modernos, 
realizadas e mantidas 
segundo as FLL guidelines



_ FLL guidelines _ NTJ 11C



_Definição de conceitos e 
terminologias

_ caracterização das 
coberturas verdes

_ especificações técnicas

_especificações de materiais 

_ requisitos de construção

_ operações de manutenção











_ sistemas 
clássicos

_ espessura típica de solo igual ou superior a 40 cm
_ peso igual ou superior a 600 Kg /m2

_ deficiente proteção da impermeabilização
_ sem reserva de água da chuva
_ sistemas que utilizam solos
_ drenagem perde eficiência ao longo dos tempos



Os sistemas multicamada
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4 ideias força

O porquê da 
necessidade de 
se elaborar um 
guia técnico 
para projecto
construção e 
manutenção de 
coberturas 
verdes?



Não há boas obras 
sem bons projetos

1ª ideia força



As coberturas 
verdes são 
todas diferentes!!!

2ª ideia força



Instalador de 
coberturas vivas 
não é o mesmo 
que jardineiro ou 
construtor civil !!!

3ª ideia força



Não há uma 
segunda 
oportunidade para 
uma correta 
execução!!!

4ª ideia força



Exemplo prático – obra em Gibraltar



Conhecer caracteristicas do local



Local de 
intervenção



Local de intervenção



Coberturas a ajardinar



Coberturas a ajardinar



Coberturas a ajardinar



Coberturas a ajardinar



Coberturas a ajardinar



Coberturas a ajardinar

impermeabilização



Coberturas a ajardinar



Coberturas a ajardinar

Tubo de queda
(saídas de água)



Coberturas a ajardinar



Tela antí-raiz



Manta de protecção mecânica



Elemento de drenagem



Filtro



Coberturas a ajardinar Ponto de fixação
de arnês individual

Montagem sistemas de segurança



Lastrar



Lastrar



Coberturas a ajardinar



Bases para paineis solares



Lastrar - final



Espalhamento de substrato



Espalhamento de substrato



Coberturas a ajardinar



Coberturas a ajardinarTapete de sedum





O guia técnico define tudo, e é suficiente para 
garantir um bom projecto / obra /manutenção?!

Porquê?
_ os edificios têm características diversas:

.inclinação da laje .orientação solar .platibanda .etc.

_ as zonas climáticas influenciam na escolha do sistema:
.temperaturas .quantidade de chuva .distribuição anual da chuva .etc.

_ tipo e porte de vegetação a instalar:
. herbáceas .relvados .arbustivas .árvores .etc.

_ tipo de uso que a cobertura irá ter:
. zonas transitáveis . zonas pedonais . zonas de vegetação .etc. 

Sim desde que interpretado por técnicos qualificados e experientes



O guia técnico de coberturas verdes será 
utilizado por quem?

• Municípios como documento regulador deste 
tipo de construções;

• Todos os projetistas que se dediquem ao 
tema ou o tenham nos seus projetos;

• Empresas instaladoras de coberturas verdes
• Construtores civis
• Equipas de fiscalização



Não existe uma segunda oportunidade para uma 
cobertura verde bem executada!

VANCOUVER CONVENTION CENTER

presidência@greenroofs.pt


