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RESUMO 

Neste trabalho, são apresentadas as coberturas verdes que são estruturas 

compostas de várias camadas, dentre as quais se destaca a existência de um nível de 

vegetação. Estas estruturas podem ser implantáveis em coberturas existentes, quando são de 

tipos leves e simples, ou em coberturas planejadas, com seu peso incluído no cálculo 

estrutural e neste caso podendo ser formas mais complexas como jardins suspensos. O 

objetivo desta dissertação é divulgar a técnica construtiva por meio da exposição de dados de 

trabalhos científicos que versam sobre o tema e pela simulação de resultados da aplicação das 

coberturas verdes sobre um loteamento popular de 4956 lotes. Como metodologia para 

simulação de resultados foi utilizado um programa de elaboração de hidrogramas, chamado 

SWMM, que utiliza o Método dos Blocos Alternados para criar um modelo gráfico de 

comparação do impacto do escoamento pluvial em um lote e na totalidade do loteamento 

quando analisados sem e com a presença de telhados verdes. Com a simulação da implantação 

de coberturas verdes no loteamento citado foi possível obter resultados em âmbito individual 

de um lote e em nível mais amplo referentes à totalidade do residencial apontando, inclusive, 

o impacto das mesmas sobre o fluxo total de saída da descarga de fundo da represa existente 

no local. Com os resultados foi possível constatar que o lote, de maneira particular, sofre 

redução de seu pico de vazão de escoamento superficial de 36,36% com acréscimo dos 

telhados verdes e que para o loteamento em geral esta redução é de 20% do total. Além destes 

valores, observou-se também que as coberturas verdes provocam uma redução na duração do 

escoamento e da vazão total lançada em um corpo de água existente. Com estes resultados foi 

possível concluir que as coberturas verdes são eficientes métodos de drenagem na fonte se 

mostrando como auxiliares na redução do volume de escoamento pluvial, podendo reduzir o 

efeito de enchentes, a área da bacia receptora, no caso de dimensionamento, e os diâmetros da 

tubulação dimensionados para a rede pluvial. Ainda sobre os dados apresentados na parte de 

revisão bibliográfica concluiu-se que o Brasil possui métodos construtivos e materiais 

modernos para a implantação de telhados verdes faltando ao governo incentivar o uso e que 

este tipo de cobertura é capaz de produzir diversos benefícios, que foram comprovados por 

meio de estudos científicos.  

Palavras-chave: Coberturas verdes. Telhados ecológicos. Controle de escoamento superficial. 
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1. INTRODUÇÃO 

As cidades, num contexto amplo que abrange o Brasil e o mundo, têm passado por 

grande crescimento populacional que traz como consequências transtornos ambientais, como 

o acelerado desmatamento e a poluição do ar e da água, praticados ao longo dos séculos. 

Enchentes, ilhas de calor e o efeito estufa são consequências destes atos que afetam 

diretamente a qualidade de vida das pessoas. 

As enchentes, que ocorrem com certa freqüência nos meios urbanos, criam 

problemas que vão desde congestionamentos de trânsito até alagamento de áreas habitadas, o 

que provoca perda de bens e, muitas vezes, de vidas. Outro problema é que a água que escoa 

por telhados comuns e que passa por ruas e avenidas acaba sendo contaminada por poluentes. 

Esse fato, aliado à incapacidade de captação total da água por sistemas de drenagem e o não 

tratamento de água pluvial, antes de ser conduzida aos corpos de água, faz com que os 

mesmos sejam contaminados. 

As ilhas de calor, aliadas ao efeito estufa e poluição do ar, como consequência 

principal da impermeabilização de áreas inicialmente verdes, criam um microclima dentro da 

cidade causando desconforto pelo aumento da temperatura e diminuição da umidade. Esse 

aumento de temperatura provoca um acréscimo da necessidade do uso de condicionadores de 

ar que consomem energia elétrica e emitem gases que contribuem para o efeito estufa.  

É possível equalizar a atual relação entre construção civil, natureza e 

sustentabilidade da seguinte forma: importância da construção civil mais o uso predatório da 

natureza são iguais à necessidade de sistema inteligente com maior eficiência e menor 

impacto ambiental. 

Neste contexto surge a preocupação em se construir ou até mesmo reparar as 

habitações, fundamentada nos preceitos da arquitetura bioclimática ou bioarquitetura. Esses 

novos conceitos arquitetônicos visam harmonizar as construções ao clima e as características 

socioeconômicas culturais de cada local, considerando-se: aproveitamento de água pluvial, 

materiais alternativos para construção, conforto térmico e redução do consumo de energia. As 

coberturas verdes se manifestam como uma tecnologia que se enquadra nestes conceitos logo, 

a importância deste trabalho está em identificar as principais técnicas de concepção e 
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apresentar os resultados de desempenho dessas coberturas, o que justifica e estimula sua 

utilização.  

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivos Gerais 

Analisar o impacto que as coberturas verdes têm sobre a redução do escoamento 

superficial. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

O trabalho tem como objetivo específico o estudo de concepção de coberturas 

verdes. Este estudo é realizado por meio: 

 da apresentação da classificação das coberturas verdes em função da vegetação;  

 do detalhamento das características das camadas componentes;  

 da exposição das tecnologias de execução mais utilizadas no Brasil;  

 da listagem dos benefícios proporcionados pela técnica, utilizando dados e 

estudos que comprovem a veracidade. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Segundo Peck e Kuhn (1999) as coberturas verdes não constituem um novo 

fenômeno. Trata-se de um método standard de construção que inúmeros países adotaram 

desde centenas ou mesmo milhares de anos para aproveitar as excelentes qualidades isolantes 

de camadas de terra e de vegetação.  

2.1.1. Aplicação de Coberturas Verdes no mundo 

De acordo com vários autores, os Jardins Suspensos da Babilônia, no século VII 

a.C., são uma das primeiras manifestações de telhados verdes.  

Desde a execução dos Jardins Babilônicos, outros exemplos de execução na 

antiguidade podem ser apontados, mas o uso contemporâneo e mais sistemático encontra suas 

origens na Islândia e Escandinávia (século XIX) onde devido à falta de recursos naturais as 

pessoas utilizavam grama e pedra em suas construções, aponta o site americano Magnusson 

(1987 apud GREENROOFS, 2010). 

Até hoje é possível encontrar construções islandesas intactas nas quais podem ser 

vistos telhados completamente cobertos com turfa (turf houses) e a estrutura contendo grossas 

paredes compostas de camadas de pedra seguidas por blocos de terra e grama. Nesse contexto, 

sempre que possível troncos de madeira eram incluídos. A Figura 2.1 mostra uma típica casa 

Islandesa do período e a Figura 2.2 mostra uma igreja criada em 1834 na Islândia (Igreja de 

Vidimyri) preservada como monumento estando em pleno funcionamento atualmente. 

                    

Figura 2.1. Cobertura verde em uma residência                      Figura 2.2. Cobertura verde na Igreja de Vidimyri 

           na Islândia (Turf House)                  Islândia 

Fonte: greenroofs.com - Retirada de Magnusson, 1987          Fonte: greenroofs.com - Retirada de Brown, 2001

http://www.greenroofs.com/
http://www.greenroofs.com/
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Na Escandinávia, de acordo com Rodriguez (2006), os telhados eram cobertos 

com camadas de grama e solo debaixo das quais havia pesadas vigas de madeira intercaladas 

com cascas de bétula, que são árvores de pequeno ou de médio porte da família Betulaceae 

típicas de climas temperados, que atuava como camada de impermeabilização. 

Nos climas frios destes países (Islândia e Escandinávia), as coberturas de grama 

surgiram como maneira de conservar o calor das construções, mas não eram utilizados de 

maneira tecnicamente sistematizada. 

No início do século XX, líderes do Movimento Moderno na Arquitetura – como 

Frank Lloyd Wright, Le Corbusier e o paisagista Roberto Burle Marx no Brasil – assumiram a 

defesa do uso dos terraços-jardim (WELLS; GRANT, 2004 apud NASCIMENTO, 2008).  

Em 1914 o arquiteto Frank Lloyd Wright projetou um restaurante em Chicago 

com jardim na cobertura e Walter Gropius, arquiteto alemão, assinou um projeto similar em 

Colônia na Alemanha, mas ambos tinham visões meramente ornamentais das coberturas 

verdes, como aponta Heneine (2008). 

O primeiro a utilizar a técnica de forma mais sistemática foi Le Corbusier.  O 

arquiteto e paisagista franco-suiço publicou uma obra chamada “A Nova Arquitetura” (que 

teve sua forma final publicada em 1926 na revista francesa “L’Esprit Nouveau”) em que 

sistematizou cinco pontos (planta livre, “toit-jardin”, fachada livre, pilotis e aberturas 

horizontais) que revolucionariam a arquitetura moderna e dentre os quais se destaca o 

conceito de “toit-jardin” ou teto-jardim. 

Por causa destas contribuições à divulgação dos telhados verdes Le Corbusier foi 

considerado um dos primeiros “enverdecedores” sistemáticos de telhados (PECK et al., 1999; 

DARLING, 2000 apud NASCIMENTO, 2008). 

No Brasil, segundo Vasconcellos (2005), o arquiteto franco-suiço deu consultoria 

a Lúcio Costa e Oscar Niemeyer no projeto de execução do prédio do Ministério da Educação 

e Saúde Pública, considerado um marco no estabelecimento da arquitetura moderna brasileira. 

Construído entre 1936 e 1945 o prédio utiliza integralmente os cinco pontos arquitetônicos. 

Nesse projeto, o paisagista Roberto Burle Marx foi o responsável pela coordenação do 
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terraço-jardim que foi executado sobre uma marquise que se encontra em posição oposta à 

projeção da ala do auditório que se projeta do bloco principal.  

Apesar da divulgação das idéias de Le Corbusier, seus projetos eram utilizados 

em construções de elevado padrão, sendo direcionado a clientes com alto poder aquisitivo, o 

que fez com que na metade inicial do século XX as coberturas verdes fossem consideradas 

como uma técnica de decoração que poderia ser implantada somente em construções 

onerosas. 

Contudo, nos anos 1960, as preocupações crescentes derivadas da degradação da 

qualidade do meio e da rápida redução dos espaços verdes nas cidades reavivaram o interesse 

com relação às coberturas verdes como solução ecológica na Europa do Norte, e em particular 

na Alemanha. Novos estudos técnicos foram realizados, desde a análise de agentes anti-raízes, 

membranas, drenagem e substratos de crescimento leve até estudos sobre a pertinência de 

certas plantas, afirmam Peck e Kuhn (1999). 

Mas a história dos Telhados Verdes na Alemanha adquiriu uma dimensão 

completamente nova, quando em 1970, o famoso arquiteto e paisagista, professor Hans Luz 

publicou seu artigo “Roofgreening: luxury or necessity?”, no qual sugeriu que além de 

decorar terraços, os telhados verdes também poderiam ser usados como um meio para 

melhorar a qualidade do ambiente urbano (RODRIGUEZ, 2006). 

Ainda nos anos 70, em 1982, a sociedade alemã FLL (Forschungsgesellschaft 

Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) - Sociedade de Pesquisa para o Desenvolvimento e 

Construção de Paisagismo, publicou “Principles for Roof Greening” que estabeleceu uma 

descrição confiável dos aspectos técnicos da construção e da vegetação das coberturas verdes 

(SCHMIDT, 2007). 

Dos anos 80 em diante, países da Europa, Canadá e Estados Unidos implantaram 

políticas de incentivo e criaram associações que forneciam suporte técnico e divulgação do 

conhecimento focado nos benefícios das coberturas verdes. Alguns municípios chegaram a 

integrar a tecnologia das coberturas verdes aos seus regulamentos. 

De acordo com Peck e Kuhn (1999), na Alemanha, o mercado dos telhados verdes 

conheceu uma forte expansão nos anos 1980, seu crescimento anual atingiu, então, entre 15 e 

20% e o número de metros quadrados passou de um a dez milhões. Segundo os autores, 
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grande parte deste crescimento resultou de leis adotadas pelo Estado, de subvenções 

municipais e do subsídio de 35 a 40 Deutsche marco por metro quadrado de cobertura assim 

transformada. 

Em 1998, foi criado o Leadership in Energy and Environmental Design® 

(LEED), sistema de classificação de edificações segundo critérios de sustentabilidade, no qual 

as Coberturas Verdes contribuem com pontos no sistema de classificação o que incentiva a 

utilização da técnica para a obtenção do certificado de construção ecológica. 

2.1.2. Aplicação de Coberturas Verdes na América Latina 

De acordo com (VILELA, 2005), na América Latina tem havido um aumento do 

interesse pela técnica das coberturas verdes que pode ser percebido principalmente no 

México. 

No Brasil, o início da utilização de coberturas verdes está ligado à figura do 

paisagista Roberto Burle Marx, que utilizou o conceito do arquiteto e urbanista francês Le 

Corbusier em dois momentos: sobre a sala de exposições do Ministério da Educação e Saúde, 

atual Palácio Gustavo Capanema (Figura 2.3 e Figura 2.4) e no Instituto de Resseguros do 

Brasil, em 1938. 

                

Figura 2.3. Terraço-Jardim Roberto Burle Marx no                                      Figura 2.4. Ministério da Educação 

Ministério da Educação e Saúde                               e Saúde (1942) 

 Fonte: Monolitho ensaios arquiteturais (2009)                        Fonte: Monolitho ensaios arquiteturais (2009) 

Mas após a aplicação do conceito nestas importantes obras modernistas é possível 

perceber uma falta de continuidade de aplicação da técnica no país que segundo Rego (2001 
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apud NASCIMENTO 2008), se deveu a problemas relacionados ao clima e à 

impermeabilização de lajes.  

Com certeza a falta de estudos direcionados à pesquisa de plantas adequadas a 

sobreviver no clima brasileiro e de empresas que tivessem tecnologias específicas dificultou, 

por muito tempo, a disseminação do processo iniciado por Burle Marx.  

E apesar de atualmente no Brasil o interesse pela tecnologia ser ainda 

relativamente pequeno, como afirma Ferreira (2008), é possível notar uma expansão da 

quantidade e variedade de estudos relacionados ao tema desenvolvidos no país. Também se 

destacando a existência de empresas que utilizam técnicas modernas e adaptadas ao Brasil.  

Segundo D’Elia (2009), as empresas Ecotelhado, de Porto Alegre (que tem 

representantes em diversas cidades do país), e o Instituto Cidade Jardim de Itu (São Paulo) 

são os principais destaques do mercado atual já tendo executado diversas obras e possuindo 

técnicas modernas e adaptáveis a diversos tipos de construção.  

Com a divulgação de resultados de pesquisas, execução de grandes obras de 

destaque e implementação de políticas de incentivo e leis, como o Projeto de lei nº 01-

0622/2008, que prevê desconto de até 30% sobre o valor do IPTU incidente sobre imóveis 

que apresentem medidas de proteção ambiental dentre as quais o uso de telhado verde, espera-

se que o país se desenvolva cada vez mais rumo ao “enverdecimento” de coberturas. 

2.2. CLASSIFICAÇÃO DAS COBERTURAS VERDES EM FUNÇÃO DO 

TIPO DE VEGETAÇÃO 

Segundo a International Green Roof Association, há três tipos de coberturas 

verdes: extensiva, semi-intensiva e intensiva. As diferenças entre os mesmos vão desde 

aspectos como o custo, a profundidade do substrato, os tipos de plantas até a necessidade e a 

utilidade desejadas. No estudo a seguir, será dado enfoque nos tipos extensivo e intensivo por 

ser o posicionamento mais adotado pelos estudiosos do assunto, sabendo que o semi-intensivo 

é apenas um intermediário entre os dois outros. A Figura 2.5 apresenta os tipos de camadas 

existentes nos sistemas extensivos e intensivos são, praticamente, os mesmos com variações, 

principalmente, na espessura e tipos de plantas.  
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Figura 2.5. Camadas e espessura de substrato para cobertura verdes extensivas e intensivas  

Fonte: Correa (2009) 

 

2.2.1. Coberturas verdes extensivas 

São coberturas que apresentam vegetais com enraizamento superficial 

principalmente musgos, sedums e herbáceas. Seu peso é reduzido devido à espessura reduzida 

das camadas de suporte e da leveza dos vegetais.  

Este tipo de cobertura verde é principalmente executado em superfícies planas, 

mas algumas técnicas permitem que seja aplicado quando há inclinação. De acordo com o 

guia Belga de execução de coberturas verdes Guide Pratique pour la Construction et la 

Renovation Durables de Petits Bâtiments (2007), a partir de 10° de inclinação, o telhado 

precisa de um dispositivo especial de ancoragem, como o representado na Figura 2.6 e Figura 

2.7, e a partir de 30°, para os materiais granulares, é preciso empregar sistemas de retenção de 

partículas. 

As coberturas verdes extensivas raramente são abertas à circulação, a menos que 

sejam previstas passagens, mas por causa do baixo peso tem a vantagem de poderem ser 

executadas em estruturas existentes, o que não é o caso das coberturas intensivas que devido 

ao grande peso exigem planejamento anterior à construção.  

Outra vantagem do tipo extensivo é a pequena necessidade de manutenção. De 

maneira geral, não é preciso fertilizar nem regar as plantas após seu estabelecimento, que 

ocorre geralmente a partir do primeiro ano.  Depois deste período a manutenção passa a se 
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resumir a duas visitas anuais, em média, para cuidar da retirada de ervas daninhas e inspeções 

de segurança da membrana de impermeabilização. 

                             

Figuras 2.6. Dispositivo especial de ancoragem                 Figuras 2.7. Dispositivo especial de ancoragem 

devido à considerável inclinação - Fonte: Guide                       devido à considerável inclinação - Fonte: Guide  

Pratique pour la Construction et la Renovation                Pratique pour la Construction et la Renovation 

Durables de Petits Bâtiments (2007) - Retirada de:                Durables de Petits Bâtiments (2007) - Retirada de: 

Dunnett; Kingsbury (2005).                  Dunnett; Kingsbury (2005). 

2.2.2. Coberturas verdes intensivas 

As coberturas verdes intensivas podem ser organizadas na forma de jardins 

abertos ao público. Seus vegetais têm enraizamento profundo e são geralmente herbáceas, 

arbustos e árvores.  

Este tipo de cobertura é geralmente utilizado em grandes estruturas, onde há 

coberturas planas e na maioria das vezes, quando já estava previsto antes da construção. Isso, 

por causa do elevado peso que deve ser contabilizado no cálculo estrutural. Caso não sejam 

planejadas anteriormente exigem que seja feito um reforço da estrutura. 

 Neste tipo de cobertura a manutenção e em particular os cuidados com a rega são 

mais exigentes e freqüentes sendo necessária, na maioria dos casos, a previsão de um sistema 

de irrigação. Isso porque a superfície de evaporação das plantas é maior. 

2.3. COMPONENTES DA COBERTURA VERDE 

Laroche et al. (2004) enunciam que a execução de um telhado verde compreende 

a instalação de diferentes membranas de impermeabilização e de isolação que permitem que 

sobre uma estrutura de uma cobertura tradicional seja colocada uma camada substrato de 

crescimento, sobre a qual florescerão vegetais. 
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Os componentes utilizados em telhados verdes intensivos e extensivos são 

geralmente os mesmos, diferindo apenas em alguns aspectos como a espessura do substrato, 

as espécies de plantas utilizadas e a necessidade de elementos de manutenção como 

irrigadores. A seguir serão especificados um a um na ordem em que aparecem em um telhado 

de cima pra baixo.  

Na Figura 2.8 estão apresentadas as camadas presentes na maioria dos tipos de 

tecnologias de construção de coberturas verdes: 

 

Figura 2.8. Elementos de um telhado verde (sistema alveolar) - Fonte: Laroche et al. (2004) 

A Figura 2.9 mostra os elementos da execução de um telhado verde segundo o 

sistema alveolar, pela empresa brasileira Ecotelha em que: 

1. Membrana Anti-raízes Ecotelhado 

(PEAD 200 micras);  

2. Membrana Alveolar Ecotelhado 

(2 cm) - Retem água e por baixo forma 

canais drenantes; 

3. Membrana de Retenção de 

Nutrientes Ecotelhado; 

4. Módulo Ecotelhado (8 cm) - Evita 

a erosão, evita a compactação e faz a 

aeração do substrato; 

5. Substrato Leve Ecotelhado (1 cm 

ou mais). 

Figura 2.9. Elementos de uma cobertura verde (sistema alveolar) - Fonte: Ecotelhado (2010) 
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2.3.1. Características gerais das plantas para coberturas verdes 

A escolha das plantas depende de diversos fatores: 

 a finalidade e o tipo de telhado verde (extensivo ou intensivo); 

 a escolha e a espessura disponível do substrato e das diversas camadas de suporte 

necessárias; 

 as condições do meio (urbano, rural, exposição ao sol, ao frio, ao vento e à 

poluição); 

 as questões estéticas (composição, integração, etc.); 

 a pesquisa da biodiversidade de espécies e de habitats; 

 as possibilidades de manutenção; 

 aos custos de realização e gestão. 

2.3.1.1. Características específicas das plantas para coberturas verdes extensivas 

Em se tratando de coberturas extensivas as condições que as plantas devem 

atender é que não necessitem de manutenção e tenham uma duração de vida quase ilimitada 

(plantas perenes). Uma vez que serão germinadas em substrato pouco espesso e que serão 

fortemente expostas aos extremos climáticos e ao vento devem ser plantas rústicas, resistentes 

ao calor, ao frio e a seca. 

A “International Green Roof Association”, recomenda que sejam utilizadas 

comunidades de plantas tolerantes à seca, como, as que se desenvolvem em ambientes 

montanhosos secos, em costas, semi-desertos ou em prados secos, sendo adaptadas aos 

extremos naturais das circunstâncias locais.  Plantas como musgos, ervas e gramas, podem ser 

misturadas criando uma cultura interessante para os telhados verdes extensivos. Em particular, 

as plantas do gênero sedum da família das crassuláceas, de acordo com Heneine (2008), 

possuem um metabolismo especial (Metabolismo Ácido das Crassuláceas) que permite que 
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elas sobrevivam em solo raso o que faz com que sejam muito utilizadas em telhados verdes 

em geral. 

A instalação das plantas pode ser por semeadura, plantação direta (mudas) ou por 

meio de tapetes pré-cultivados. A semeadura à mão é mais conveniente no caso da plantação 

de ervas ou gramíneas e é mais barata, mas pode apresentar certos problemas de execução: 

dispersão pelo vento ou chuva, distribuição não-homogênea e necessidade de rega regular 

durante um período após a semeadura. As plantas que se enraízam facilmente a partir de 

pequenos botões, como é o caso dos sedums, de pequenos bulbos, como ocorre com as 

Ciboulettes, ou ainda de jovens mudas, podem ser também semeados à mão (para grandes 

superfícies inclinadas, uma técnica chamada hidro-semeadura permite que seja distribuída 

uma mistura líquida de grãos, água e gel, de forma mais estável e homogênea). 

Outra forma de fixação de plantas, a plantação direta de mudas, é um pouco mais 

cara, mas apresenta melhores resultados que a semeadura, principalmente nos primeiros anos 

no caso de uma cobertura verde extensiva de pequeno porte. 

A terceira forma, e provavelmente a mais utilizada, é o emprego de tapetes pré-

cultivados. Estes são constituídos de um fino substrato colocado sobre um suporte flexível, 

por exemplo, geotêxtil, sobre o qual uma variedade de plantas que foi cultivada anteriormente 

está pronta para a inserção. Esta técnica evita os problemas relacionados ao desenvolvimento 

vegetal, mas é mais cara e limita a diversidade de plantas. 

O Guide Pratique pour la Construction et la Renovation Durables de Petits 

Bâtiments (2007), explica que o substrato de coberturas inclinadas pode apresentar variações 

significativas em teor de umidade ao longo da estrutura, notavelmente, sendo mais seco perto 

da cumeeira e mais úmido perto da base. Uma recomendação oferecida é a escolha de 

vegetais que amenizem esse efeito. 

No Brasil, a empresa “Ecotelhado” utiliza o gênero sedum na forma das espécies 

Sedum Dendroideum e Sedum Multiceps combinado a outras variedades de flores e gramíneas 

adaptadas ao clima seco e ensolarado. A Figura 2.10, retiradas do site da mesma, representam 

as principais espécies utilizadas pela empresa. 
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Figura 2.10. Plantas utilizadas em telhados extensivos no Brasil - Fonte: Ecotelhado, 2010 

2.3.1.2. Características específicas das plantas para coberturas verdes intensivas 

A vegetação utilizada em coberturas verdes intensivas pode comportar diferentes 

camadas: herbácea (composta por gramíneas e plantas perenes), arbustiva (arbustos, com 

folhagem caduca ou persistente) e arborescente (árvores de médio e grande porte, com 

folhagem caduca ou persistente). Além disso, a “International Green Roof Association” diz 
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sobre a possibilidade de serem instaladas passagens, bancos, campos de jogos e até mesmo 

lagoas como características adicionais no telhado. 

Algumas espécies de vegetais que são utilizadas em países onde há execução mais 

freqüente de coberturas verdes extensivas como o Canadá, Bélgica e Estados Unidos podem 

ser citadas: Hedera Helix, Festuca Rubra, Osmunda regalis, Polygonum affine, Vinca major, 

Syringa vulgaris, Viorne obier, Rosa rubiginosa e Sorbus aria, representadas na Figura 2.11. 

Como os tetos verdes extensivos abrigam vegetais lenhosos (arbustos, arvoredos e 

árvores) e vegetais herbáceos de grande porte que podem ser submetidos a ventos violentos e 

tempestades, recomenda-se que os mesmos sejam ancorados no substrato ou na estrutura 

existente. 

 

Figura 2.11 - Plantas utilizadas em telhados intensivos (Canadá, Bélgica, Estados Unidos) - Fonte: 

Wikipedia, 2010 

2.3.2. Características gerais do substrato de crescimento para coberturas 

verdes 

O termo substrato não deve ser confundido com solo simples uma vez que é um 

composto nutritivo específico as coberturas verdes e às suas exigências. 
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O substrato deve apresentar as seguintes características: 

 ser leve;  

 facilitar o enraizamento, fixação e desenvolvimento espacial dos vegetais, 

fornecer nutrição adequada aos mesmos e à microfauna (água, ar, elementos 

minerais e orgânicos, oligo-elementos);  

 possuir estrutura aerada; 

 ser permeável à água e difundir a umidade;  

 apresentar resistência à compressão e estabilidade de forma; 

 ser resistente às variações de temperatura. 

A camada de substrato é geralmente constituída de uma mistura de materiais 

minerais granulosos com uma pequena proporção de finos, o conjunto representa de 60 a 70% 

dos espaços intersticiais. A espessura do substrato depende diretamente do tipo de vegetação 

que deverá suportar e nutrir.   

2.3.2.1. Características específicas do substrato de crescimento para coberturas 

verdes extensivas 

A fim de limitar o desenvolvimento da vegetação, ao se tratar de coberturas 

verdes extensivas, utiliza-se um substrato que é essencialmente mineral (cascalho, tijolos 

triturados, pedra porosa, argila expandida, areia artificial ou de rio, ardósia expandida, 

camadas de palha ou de coco biologicamente degradáveis, etc.). Às vezes são também 

utilizados adubos, matérias orgânicas e terra. Além disso, a fina espessura impede a 

implantação de plantas parasitas. 

Ele mede, de acordo com Laroche et al. (2004) de 5 à 15 cm de profundidade e 

pesa entre 72,6 a 169,4 kg/m2 quando saturado de água. Segundo a “International Green Roof 

Association”, as medidas são de 6 à 20 cm de profundidade e o peso pode variar de 60 à 150 

kg/m². O Guide Pratique pour la Construction et la Renovation Durables de Petits Bâtiments 

(2007), também apresenta medidas de espessura que variam em função do tipo de plantas 

colocado. Esta relação é apresentada no Quadro 2.1. 
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Quadro 2.1. Espessura do substrato de coberturas verdes extensivas em função do tipo de plantas 

Tipos de Vegetais Espessura do Substrato (cm) 

Musgos e Sedums 2 - 3  

Musgos e Sedums com Gramíneas e 

plantas perenes de porte baixo 
4 - 15  

Fonte: adaptado do Guia Belga para execução de telhados verdes (Guide Pratique pour la Construction et la 

Renovation Durables de Petits Bâtiments, 2007) 

2.3.2.2. Características específicas do substrato de crescimento para coberturas 

verdes intensivas 

As coberturas verdes de tipo intensivo exigem um substrato mais espesso para 

acomodar plantas cujas raízes são maiores.  

O substrato de crescimento é composto principalmente de terra misturada a 

matérias orgânicas e minerais entre os quais se destacam: 

 minerais naturais: areia, pedra porosa, seixo rolado; 

 minerais artificiais: perlita, vermiculita, argila e xisto expandidos, lã de rocha; 

 minerais de reciclagem: tijolos e telhas triturados, resíduos de alvenaria, concreto 

triturado, terra de escavação; 

 matérias orgânicas naturais: húmus, fumo, adubo orgânico; 

 minerais e matérias orgânicas naturais: composto formado por uma mistura de 

estimuladores de crescimento das plantas, polímeros hidrófilos, adubos minerais 

com liberação lentas e orgânica e granulares de lava; 

 petroquímicos: flocos de poliestireno.  

Sua profundidade, apontada por Laroche et al. (2004), varia entre 20 e 60 cm 

enquanto seu peso, quando saturado de água, pode atingir entre 290 e 967,7 kg/m². Os valores 

avaliados pela International Green Roof Association variam de 15 à 40 cm para a 

profundidade e 180 à 500 kg/m² de peso. As medidas apresentadas no Guide Pratique pour la 

Construction et la Renovation Durables de Petits Bâtiments (2007), são de espessura variável 

em função do tipo de plantas colocado. Esta relação é apresentada no Quadro 2.2. 
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Quadro 2.2. Espessura do substrato de cobertura verde intensiva em função do tipo de plantas 

Tipos de Vegetais Espessura do Substrato (cm) 

Musgos, Sedums, Gramíneas e plantas perenes 

de porte baixo 
4 - 15 

As mesmas + plantas perenes de porte médio 15 - 30 

Arbustos 30 - 60 

Grandes arbustos 60 - 100 

Árvores > 100 

Fonte: adaptado do Guia Belga para execução de telhados verdes (Guide Pratique pour la Construction et la 

Renovation Durables de Petits Bâtiments, 2007) 

2.3.3. Características gerais da camada de filtração para coberturas verdes 

Situada entre o substrato de crescimento e a camada de drenagem, para evitar sua 

colmatação pelas partículas de matéria orgânica, silte, e outros finos se acrescenta um filtro de 

geotêxtil não tecido ou um não tecido reciclado que retém as finas partículas de solo e permite 

que a água alcance a camada de drenagem. Este geotêxtil absorve uma parte da água que o 

atravessa oferecendo um meio úmido para as raízes das plantas. Entretanto, o não tecido 

oferece uma resistência às raízes que o penetram reduzindo sua eficácia. Geralmente, a 

camada é recoberta ainda com outro geotêxtil tratado com um produto anti-raízes. 

2.3.3.1. Características específicas da camada de filtração para coberturas verdes 

extensivas 

A camada de filtração, de coberturas verdes extensivas, geralmente é constituída 

por um geotêxtil (camada não tecido em fis de poliéster, ou toalha tecido em fibras de 

polipropileno) ou por uma camada a base de fibras de vidro ligadas por resina sintética. A 

empresa brasileira “Ecotelhado” utiliza um material tecido feito a partir de elementos 

reciclados com essa função. 

2.3.3.2. Características específicas da camada de filtração para coberturas verdes 

intensivas 

A camada filtrante deve garantir uma resistência suficiente a cortes e ao esforço 

devido a cargas localizadas, principalmente por causa das raízes compridas e fortes de 
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arbustos e árvores, utilizadas nas coberturas verdes intensivas. Segundo o Guide Pratique 

pour la Construction et la Renovation Durables de Petits Bâtiments (2007), ela pode ser 

constituída de geotêxtil (não tecido com fis de poliéster ou toalha tecido em fibras de 

polipropileno), tecido a base de fibras de vidro ligadas por resina sintética, de agro-musgo - 

fornecido em blocos ou produzido no local e capaz de reter uma parte da umidade. O Guia 

ainda recomenda que as toalhas de tecido filtrantes devam ser colocadas com um 

recobrimento de no mínimo 10 cm acima do nível visível do substrato. 

2.3.4. Características gerais da camada de drenagem para coberturas 

verdes 

Situada entre o filtro e a membrana impermeável é uma camada através da qual o 

fluxo excedente de água, não absorvido pela cobertura verde será direcionado para o sistema 

de drenagem da construção. A drenagem constitui um elemento essencial para o sucesso de 

uma cobertura verde. 

De acordo com a inclinação da cobertura, a resistência da estrutura portante e da 

espessura e natureza do substrato, é possível escolher o tipo de camada drenante a ser 

implantado. A Figura 2.12 e a Figura 2.13 representam elementos utilizados como camada de 

drenagem.  

                               

Figura 2.12. Placa de PETG – Spectar Copoliéster Reciclado              Figura 2.13. Placa de Polietileno Alveolar 

Fonte: La toiture vegetalisee (2010)                                Fonte: Ecotelhado (2010) 

Segundo o guia Belga de execução Guide Pratique pour la Construction et la 

Renovation Durables de Petits Bâtiments (2007), as camadas de drenagem devem ser 

executadas, obrigatoriamente, em toda cobertura que tenha menos que 5° de inclinação e 

satisfazer às seguintes exigências: recolher e evacuar rapidamente as águas excedentes cuja 



Coberturas verdes: Análise do impacto de sua implantação sobre a redução do escoamento superficial            28 

 

K.G. Saddi, R.O. Moura 

acumulação possa prejudicar tanto a construção quanto as raízes e a microfauna e ser leve 

possuindo, no entanto, uma resistência à compressão suficiente. 

Diferentes tipos de drenagem são possíveis para se adaptar às especifidades de 

cada cobertura: 

 agregados minerais como argila expandida de grande diâmetro, cacos de telha e 

cascalho, utilizados em sistemas mais simples; 

 camada drenante constituída por materiais reciclados (EcoDrain ID 300); 

 camada drenante confinada tridimensionalmente (UniDrain ID 100); 

 placas de poliestireno alveolar. 

A drenagem é instalada diretamente sobre a membrana de impermeabilização. Um 

dos materiais mais utilizados atualmente são as placas de poliestireno alveolar que criam um 

espaço de drenagem de aproximadamente 10 mm de altura dirigindo a água excedente rumo à 

calha do telhado.  

2.3.4.1. Características específicas da camada de drenagem para coberturas 

verdes extensivas 

Neste caso, a camada drenante pode ser constituída, por exemplo, de um 

aglomerado de materiais como cascalho, de módulos de drenagem pré-fabricados em plástico, 

preenchidos ou não de aglomerados, de um conjunto de filamentos sintéticos entremeados e 

termosoldados, etc. 

2.3.4.2. Características específicas da camada de drenagem para coberturas 

verdes intensivas 

A camada drenante deve ser o mais leve possível, possuindo, no entanto, uma 

resistência à compressão suficiente. Na Bélgica uma camada de drenagem em concreto poroso 

leve é uma exigência quando a resistência à compressão requerida é superior a 15 t/m². 

A camada drenante, no caso de coberturas verdes intensivas, é constituída de: 

 materiais puramente drenantes: seixos rolados, placas de grelhas em material 

sintético, ranhuras em poliestireno extrudado sem HCFC, placas de bolhas de 

poliestireno coladas, etc.  
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 materiais drenantes com capacidade de armazenar uma parte da umidade: 

granulares de argila expandida (leves e muito drenantes), de ardósia expandida ou 

de pozolana. A Figura 2.14 mostra uma camada de drenagem e retenção em argila 

expandida. 

 

Figura 2.14. Camada de drenagem em argila expandida - Fonte: (Guide Pratique pour la Construction et la 

Renovation Durables de Petits Bâtiments, 2007) 

2.3.5. Características gerais da camada de impermeabilização com lâmina 

anti-raiz para coberturas verdes 

Alguns produtos, como as membranas de impermeabilização compostas por altos 

polímeros, são impermeáveis e anti-raízes. Do contrário, uma proteção contra a penetração de 

raízes é fortemente aconselhada, sobretudo no caso de membranas de impermeabilização 

compostas por apenas uma camada cujas bordas são soldadas ou coladas com adesivos. Esta 

proteção consiste, por exemplo, na colocação de um duplo filme de 0,4 mm com recobrimento 

de 100 cm, ou ainda um geotêxtil/polietileno tecido. A camada deve ser colocada sobre toda a 

superfície da camada de impermeabilização, até no mínimo 10 cm abaixo do substrato. 

2.3.5.1. Características específicas da camada de impermeabilização para 

coberturas verdes extensivas 

Geralmente esta proteção é feita com um geotêxtil de alta resistência ao 

esmagamento e dificilmente penetrável (300 – 600 g/cm2). Em alguns casos ela é diretamente 

incorporada ao material que serve de camada drenante. 
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2.3.5.2. Características específicas da camada de impermeabilização para 

coberturas verdes intensivas 

A membrana de impermeabilização e tudo que se refere a ela devem ser 

protegidas por uma proteção mecânica. 

Segundo o Guide Pratique pour la Construction et la Renovation Durables de 

Petits Bâtiments (2007), esta proteção pode ser: 

 um geotêxtil com as juntas costuradas que ofereça alta resistência ao 

esmagamento e seja dificilmente penetrável; 

 uma camada de argamassa de cimento de ± 4 cm com juntas de dilatação em 

mastique anti-raízes, separado do suporte por uma camada de deslizamento (por 

exemplo um filme plástico); 

 um painel em borracha reciclada (espessura de 10 à 20 mm) – Figura 2.15 a 

seguir; 

 uma camada em concreto magro. 

 
Figura 2.15. Membrana de impermeabilização em EPDM (Etileno-Propileno-Dieno) - Fonte: 

Impermeabilizaciones Socyr, 2010 

2.4. RECOMENDAÇÕES ÚTEIS PARA A MANUNTENÇÃO E 

COMPARAÇÃO GERAL DAS CARACTERÍSTICAS DAS 

COBERTURAS VERDES 

Para as coberturas verdes intensivas alguns dispositivos suplementares podem ser 

instalados como os irrigadores de plantas, que têm a possibilidade de utilizar água de chuva, 

caso haja a adaptação necessária para isso. 
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Outro aspecto interessante é saber que para executar desnivelamentos e rampas 

deve-se utilizar sobre o substrato e a camada filtrante materiais drenantes leves como esferas 

de poliestireno, grãos de argila expandida estabilizados superficialmente, placas de 

poliestireno ou de poliuretano, etc.  

O Quadro 2.3 adaptado de Peck e Kuhn (1999), apresenta comparativos entre os 

dois tipos de cobertura que foram detalhados. 

Quadro 2.3. Comparação dos tipos de cobertura extensiva e intensiva 

COBERTURA VERDE EXTENSIVA COBERTURA VERDE INTENSIVA 

Substrato fino; 

Pouca ou nenhuma irrigação; 

Condições difíceis para as plantas; 

Baixa diversidade para a escolha das plantas 

Solo profundo; 

Sistema de irrigação; 

Condições mais amenas para as plantas; 

Grande diversidade na escolha das plantas; 

Freqüentemente acessível ao público 

Vantagens Vantagens 

Leve; 

Reforço da estrutura do telhado raramente necessário; 

Ideal para grandes superfícies; 

Conveniente as coberturas de 0 a 30 graus de 

inclinação; 

Baixa manutenção e longa duração; 

Sistemas de irrigação e drenagem especializados 

raramente necessários; 

Conhecimento técnico menos necessário; 

Integra-se bem a reformas; 

Pouco oneroso; 

Aparência mais natural; 

O Sistema municipal de Urbanismo pode facilmente o 

exigir como condição à autorização de construir. 

 

Maior diversidade de plantas e habitats possíveis; 

Boas propriedades isolantes; 

Pode simular um jardim natural ao sol; 

Esteticamente agradável; 

Geralmente acessível ao público permitindo funções 

variadas: lazer, espaço verde, etc.; 

Maior retenção energética e capacidade de retenção de 

águas pluviais; 

Maior duração da membrana. 

Inconvenientes Inconvenientes 

Eficácia energética e retenção de águas pluviais 

menor; 

Escolha de plantas mais restrita; 

Raramente acessível para lazer ou outras funções. 

Carga maior sobre a estrutura; 

Necessidade de sistemas de irrigação e drenagem ou 

de consumo de energia, água e outros materiais; 

Custos de manutenção superiores; 

Sistemas e exigência de conhecimento mais 

complexo. 

Fonte: adaptado adaptada de Peck e Kuhn (1999) 
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2.5. TECNOLOGIA DE EXECUÇÃO DE COBERTURAS VERDES 

Os métodos construtivos de coberturas verdes podem ser por sistema modular, 

sistema alveolar e sistema laminar. A seguir serão apresentadas as características, os 

componentes e o modo de instalação de cada sistema. 

2.5.1. Sistema Modular 

De acordo com o site da empresa Ecotelhado (2010), é um método que garante 

conforto térmico e tem rápida instalação. O peso estimado da cobertura vegetal pronta é cerca 

de 50 kg/m² quando saturado e por causa disso, e do apoio que oferece contra o deslizamento 

das partículas, pode ser instalado sobre praticamente todo tipo de estrutura incluindo lajes de 

concreto impermeabilizadas, telhados de fibrocimento, cerâmicos ou metálicos e estrados de 

madeira.  

O sistema é, basicamente, composto por módulos pré-vegetados que são 

instalados sobre uma membrana anti-raízes e uma membrana que retém nutrientes.  A 

membrana anti-raízes é composta de Polietileno de alta densidade e tem a função de impedir o 

desenvolvimento das raízes de maneira a penetrar na impermeabilização do telhado, o que 

poderia comprometê-la. 

Logo acima é colocada uma membrana de retenção de nutrientes composta por 

não-tecido reciclado que tem a finalidade de reter umidade e nutrientes para o crescimento da 

vegetação e desenvolvimento das raízes. 

A seguir são colocados os módulos de substrato rígido que têm a finalidade de 

apoiar e reter o substrato e nível de plantas e são desenvolvidos para funcionar como camada 

de drenagem para permitir o bom funcionamento desta propriedade e ao mesmo tempo 

impedir que o substrato seja carreado. Outra função é impedir o amassamento das raízes 

proporcionando a oxigenação das mesmas.  

Os módulos são retangulares com 70 cm de comprimento por 35 cm de largura e 7 

cm de espessura e são compostos por EVA reciclado moído e aglomerado com cimento 

Portland CP-IV com adição de cinzas. Apoiado sobre os módulos de substrato rígido se 

encontra o substrato nutritivo das plantas que tem o objetivo de ser leve com capacidade de 
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reter água e nutrientes de maneira eficiente. Sua composição é feita por materiais orgânicos e 

sintéticos reciclados. 

Desenvolvendo-se sobre o substrato nutritivo fica a vegetação que neste caso tem 

porte baixo e é perene necessitando raramente de manutenção (após a adaptação, pois 

inicialmente é recomendado que sejam regadas no mínimo duas vezes ao dia). Várias espécies 

de plantas que possuem Metabolismo Ácido das Crassulácias (predominância de Sedums) são 

colocadas juntas. Neste caso, os telhados de grama não são recomendados pela alta exigência 

de manutenção. 

Ainda é preciso ressaltar que dependendo do tipo de cobertura do telhado e de sua 

inclinação é necessário instalar acessórios de apoio para impedir que os módulos rígidos 

deslizem e fixar as mantas. Para a primeira função podem ser instalados espelhos de madeira 

laterais e para a segunda podem ser colocadas cantoneiras galvanizadas e perfis. Também é 

preciso prever drenos para escoamento da água que não for absorvida pela vegetação. 

A seguir será mostrada a sequência de fotos da instalação de uma cobertura verde 

em um telhado inclinado de madeira pelo sistema modular retirada do site da empresa 

Ecotelhado (2010). 

             

Passo 1                 Passo 2                         Passo 3 

             

Passo 4.1          Passo 4.2                  Passo 5 
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Passo 6.1               Passo 6.2                  Passo 7.1 

                        

Passo 7.2                                 Cobertura Pronta 

Figura 2.16. Passos para instalação pelo sistema modular - Fonte: Ecotelhado (2010) 

 Passo 1: colocação de espelhos laterais de madeira com a função de conter os 

módulos rígidos de maneira que fiquem 7 cm acima do assoalho. 

 Passo 2: limpeza da base para colocação da membrana anti-raízes 

 Passo 3: colocação da membrana anti-raízes deixando sobras nas extremidades. 

 Passo 4.1 e 4.2: instalação de dreno na membrana ou lateralmente (ou condução a 

dreno já existente no caso de obras já prontas). 

 Passo 5: colocação da manta de retenção de nutrientes 

 Passo 6.1 e 6.2: instalação dos módulos. A segunda fiada é instalada contra a 

primeira fiada. 

 Passo 7.1 e 7.2: colocação do perfil U galvanizado para fixação da membrana 

sobre o espelho 

 Cobertura pronta: mostra o aspecto final do telhado verde pelo sistema modular 

2.5.2. Sistema Alveolar 

A composição do sistema alveolar se difere do modular, principalmente, pela 

existência de uma membrana alveolar de PETG (Spéctar Copoliéster Reciclado) que é flexível 

e possui reservatórios de formato hexagonal (Figura 2.17). A membrana é fornecida em placas 
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de 121 x 95 cm com espessura de 200 micras e tem a função de ser uma camada drenante que 

ao mesmo tempo consegue reservar água para as raízes da vegetação (capacidade de retenção 

de 10 L/m²). Por causa da retenção de água é possível utilizar maior variedade de plantas, 

incluindo gramíneas que não é recomendado para o sistema modular. 

 

Figura 2.17. Placa de PETG – Spectar Copoliéster Reciclado - Fonte: Ecotelhado (2010) 

 As outras camadas como a membrana anti-raízes, membrana de retenção de 

nutrientes, módulos de substrato rígido, substrato nutritivo e a vegetação têm as mesmas 

características que os descritos para o sistema modular, e são colocadas de baixo para cima na 

seqüência em que foram listadas, incluindo a placa de PETG que fica entremeada entre a 

membrana anti-raízes e a membrana de retenção de nutrientes.   Por causa da maior 

quantidade de água retida este sistema é um pouco mais pesado variando em torno de 60 

kg/m² quando são utilizadas plantas pré-cultivadas. 

A seguir será mostrada a sequência de fotos da instalação de uma cobertura verde 

em uma laje horizontal impermeabilizada utilizando o sistema alveolar retirada do site da 

empresa Ecotelhado (2010). 

             

Passo 1                                                Passo 2                                                Passo 3 

            

Passo 4                                             Passo 5                                                 Passo 6 

Figura 2.18. Passos para instalação pelo sistema alveolar - Fonte: Ecotelhado (2010) 
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 Passo 1: chegada e descarga do material 

 Passo 2: paletização das ecotelhas (substrato rígido, substrato nutritivo e plantas) 

 Passo 3: transporte do pallet 

 Passos 4: colocação da membrana anti-raízes e da membrana alveolar de PETG 

 Passo 5: colocação da membrana de retenção de nutrientes sobre a alveolar 

 Passo 6: colocação do conjunto (substrato rígido, substrato nutritivo e plantas) 

2.5.3. Sistema Laminar 

O sistema laminar é um tipo de tecnologia que somente pode ser utilizada em 

telhados planos e é caracterizada pela utilização de uma lâmina de água sob um piso elevado 

feito de módulos de sustentação de material poroso. Por causa da lâmina, que fornece 

suprimento de até 40 L/m², o peso do sistema saturado pode chegar a 120 kg/m² ou até mais 

dependendo do tipo de vegetação utilizada. Esta, geralmente é gramínea e resiste bem ao 

pisoteamento. Caso a área não tenha movimentação, outras espécies, incluindo pequenos 

arbustos, podem ser utilizadas com a devida atenção à carga que vão gerar.  

Outra característica interessante deste modelo é que permite a instalação de um 

sistema de reuso de águas cinza, provenientes de chuveiros e pias, filtração das mesmas, 

condução para rega da vegetação de cobertura, que faz uma nova filtragem, e posterior a 

recondução para as descargas. 

A figura 2.19 a seguir dá uma visão geral das camadas do tipo laminar e é 

utilizada como esquema para explicar o funcionamento do sistema. 

 
Figura 2.19. Camadas do sistema alveolar Ecotelhado - Fonte: Ecotelhado (2010) 

O elemento indicado pelo número 1 representa os módulos de substrato rígido que 

são colocados com as aberturas viradas para baixo sobre a membrana anti-raízes, composta 

por polietileno de alta densidade - Figura 2.20 e Figura 2.21. Os módulos rígidos são feitos de 

material poroso, EVA reciclado moído e aglomerado com cimento Portland CP-IV com 

adição de cinzas, de maneira que a água de chuva e de irrigação pode infiltrar e ficar retida 
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como uma reserva para as plantas. A lâmina de água atinge no máximo 4 cm de altura visto 

que os quadrados internos do módulo têm 11 x 11 cm de dimensões laterais e 4 cm de 

profundidade. 

                  
Figura 2.20. Instalação dos módulos de substrato  Figura 2.21. Instalação dos módulos de substrato 

rígido - Fonte: Ecotelhado (2010)    rígido - Fonte: Ecotelhado (2010) 

Acima dos módulos rígidos é instalada a membrana de retenção de nutrientes 

composta de não tecido reciclado, com espessura de 500 micras – representada pela Figura 

2.22, e acima desta, representada pelo número 2 e pela Figura 2.23, é colocado um substrato 

leve e nutritivo composto de materiais orgânicos e sintéticos reciclados. 

                  
Figura 2.22. Membrana de retenção de nutrientes   Figura 2.23. Colocação do substrato leve 

Fonte: Ecotelhado (2010)     Fonte: Ecotelhado (2010) 

Após a instalação do substrato a camada de vegetação é colocada. Neste caso, a 

grama esmeralda com altura de 3 cm satisfaz bem as condições especificadas e é muito 

utilizada (Figura 2.24 e Figura 2.25). 

                  
Figura 2.24. Colocação da vegetação                                   Figura 2.25. Vegetação pronta 

Fonte: Ecotelhado (2010)                                                 Fonte: Ecotelhado (2010) 
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O número 3 representa um extravasor, que seria um ralo sifonado, colocado em 

uma caixa de inspeção, representada pelo número 4 e pela Figura 2.26, utilizado para o caso 

da lâmina interna ultrapassar os 4 cm no caso de chuvas fortes, etc.  

 

Figura 2.26. Detalhe da lâmina de água subterrânea - Fonte: Ecotelhado (2010) 

Caso isso ocorra, a água excedente será direcionada ou para o sistema de 

drenagem urbano ou para reaproveitamento nas caixas de descarga, se houver um sistema de 

reaproveitamento de água integrado – Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Esquema do sistema de reaproveitamento de água - Fonte: Ecotelhado, 2010 

2.6. BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DE COBERTURAS VERDES  

De acordo com a “International Green Roof Association” os benefícios da 

utilização das coberturas verdes podem ser sentidos em âmbito privado e público.  
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2.6.1. Benefícios privados obtidos pela utilização de coberturas verdes 

2.6.1.1. Economias de Energia 

No verão, a vegetação das coberturas verdes protege os imóveis contra os raios 

solares e por causa da evapotranspiração pode atenuar os ganhos térmicos. Este fenômeno é a 

composição da transpiração, que ocorre quando devido ao aumento de temperatura as plantas 

abrem seus estômatos para liberar água diminuindo com isso sua temperatura interna, e da 

evaporação da água do solo. Por meio desse fenômeno, consequentemente, há diminuição da 

temperatura do telhado e do ar interno do imóvel. Isso contribui para refrescar o ambiente e 

reduzir as necessidades energéticas com ar condicionado.  

Nos dias frios, ou mesmo nas madrugadas, a camada de substrato aumenta o fator 

isolante do imóvel o que em países de inverno rigoroso diminui os gastos de energia com 

aquecimento. 

Para demonstrar os benefícios térmicos que são refletidos na economia de energia 

será apresentada uma experiência realizada por Vecchia (2005), na Escola de Engenharia de 

São Carlos da USP que obteve resultados que avaliam esse efeito. O ensaio foi desenvolvido 

sob condições de controle rigoroso e teve como objetivo a avaliação do comportamento 

térmico individual de uma cobertura verde leve e sua comparação com o desempenho de 

alguns sistemas de cobertura comumente utilizados no país. 

Para isso foi executado o sistema de cobertura verde sobre uma laje cerâmica pré-

moldada impermeabilizada com pasta de cimento, látex e impermeabilizante de óleo vegetal 

(Ricinus comminis). Como camada de drenagem utilizou-se geomanta leve e flexível e 

compondo o substrato foi utilizada terra vegetal e gramínea do tipo Paspalum Notatum 

(grama esmeralda) que é resistente ao sol e ao pisoteamento. A Figura 2.28 representa as 

camadas de uma cobertura verde leve. 

No ensaio, como parâmetro, foram utilizadas as Normais Climatológicas de 1961 

a 1990 publicadas pelo Departamento Nacional de Meteorologia que definem, entre outros 

dados, os valores médios máximos de temperaturas para cada mês do ano.  

O autor realizou a experiência no espaço de 04 a 10 de outubro de 2004 e utilizou 

os dados registrados no dia nove por ser o dia mais quente do período com temperatura 
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máxima (34.04°C) maior que a média registrada pelas Normais Climatológicas para o mês de 

outubro (24.7°C). 

 

Figura 2.28. Camadas de uma cobertura verde leve - Fonte: Vecchia (2005). 

As temperaturas externas neste dia foram tomadas de 20 em 20 segundos e 

registradas em médias de 30 em 30 minutos de forma automática pelo aparelho registrador 

CR10X Campbell Scientific Inc. 

Para comparar a cobertura verde leve com outros sistemas de cobertura - telhas 

cerâmicas, telhas de fibrocimento, telhas de aço galvanizado e laje cerâmica 

impermeabilizada sem telhas - foram construídas duas estruturas idênticas, em escala real, 

com pisos de concreto, paredes em tijolo cerâmico maciço, pintadas de branco com portas e 

janelas em madeira cuja única diferença referia-se ao tipo de cobertura. 

Para a medição das temperaturas nas duas estruturas foram instalados Termopares 

tipo T e foram medidas a temperatura superficial e a temperatura interna do ar, neste caso com 

instalação dos termopares 1m acima do solo, considerando que a altura total do protótipo era 

de 2,60 m. 

No dia de referência a temperatura variou entre a mínima de 12.7°C e a máxima 

de 34.04°C com valores de radiação de 900 W/m².  

Durante o período de tempo em que foi registrada a temperatura externa máxima 

(34.04°C) no protótipo coberto pela cobertura verde leve a temperatura interna se manteve em 

26°C e a temperatura na superfície registrou 24°C. 

Além destes valores, foi comprovada a existência de um atraso térmico, tempo 

que o calor externo demora a penetrar no ambiente interno, de aproximadamente 4 horas. 
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Enquanto a temperatura externa máxima ocorreu às 14h30min horas a temperatura interna 

máxima ocorreu às 18h00min horas. No entanto, houve diferença entre as máximas de 5.3°C. 

O atraso térmico ocorre, pois a cobertura vegetada absorve calor lentamente 

fazendo com que o valor máximo da temperatura externa ocorra em um momento x e a 

máxima interna ocorra em um momento y, posterior a x. 

Em outra etapa da experiência foram comparadas as temperaturas em vários 

pontos da cobertura verde leve e dos outros tipos de cobertura já citados. 

Desta etapa concluiu-se que a cobertura verde apresenta atraso térmico de 

aproximadamente 7 horas em relação aos outros tipos. Isso indica que no período da noite 

será quando o calor começará a penetrar na construção o que é bom visto que neste período já 

houve amenização do clima. Outra conclusão foi que quando comparada aos outros tipos a 

cobertura verde leve é a que apresenta menor amplitude térmica interna, em torno de 6°C o 

que representa um bom desempenho térmico. 

O Quadro 2.4 apresenta uma comparação da amplitude térmica e dos valores 

máximos, médios e mínimos das temperaturas internas do ar (tbs) dentro dos diversos 

sistemas de cobertura comparados no período completo de sete dias e o Quadro 2.5 compara 

os mesmos parâmetros, mas para valores da temperatura superficial (tsi). 

Quadro 2.4. Comparação de diversos parâmetros para valores da temperatura interna do ar 

 
tbs (°C) 

cerâmica 
tbs (°C) 

aço 
tbs (°C) 

fibro 
tbs (°C) laje 

concr. 
tbs (°C) 

CVL 
temp ar 
ext (°C) 

 MÁX 30,4 45,0 31,0 34,7 28,8 34,0 

MED 24,1 26,5 24,5 27,1 22,4 27,2 

MIN 15,2 11,5 14,4 14,8 16,2 12,7 

A (amplitude térmica) 15,2 33,4 16,5 19,9 12,6 21,4 

Fonte: Vecchia (2005) 

Quadro 2.5. Comparação de diversos parâmetros para valores da temperatura superficial 

 
tsi (°C) 

cerâmica 
tsi (°C) 

aço 
tsi (°C) 

fibro 
tsi (°C) laje 

concr. 
tsi (°C) 

CVL 
temp ar 
ext (°C) 

 MÁX 50,9 57,8 48,6 45,0 26,7 34,0 

MED 32,9 35,9 25,6 31,8 22,1 27,1 

MIN 8,5 9,5 9,5 11,5 17,5 12,7 

A (amplitude térmica) 42,5 48,4 39,1 33,4 9,2 21,4 

Fonte: Vecchia (2005) 
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2.6.1.2. Aumento da duração da vida útil da cobertura 

As coberturas verdes contribuem para a proteção das membranas de 

impermeabilização da cobertura comum contra as grandes variações de temperatura, a 

degradação causada por raios ultravioletas e estragos acidentais causados por pessoas que, 

eventualmente (no caso do sistema extensivo), subam na cobertura.  

De acordo com Peck e Kuhn (1999), pelos resultados obtidos na Europa, é 

possível afirmar que as coberturas verdes são capazes de dobrar a duração útil das coberturas 

tradicionais, algo, que se traduz como economias diretas de exploração para o proprietário do 

imóvel. Os autores ainda afirmam que de acordo com o custo do ciclo de vida da cobertura 

tradicional, que compreende o custo de manutenção e de ocasional substituição, o custo de um 

teto verde acaba sendo igual ou inferior ao de uma cobertura tradicional. 

Laroche et al. (2004), apresentam um dado exposto pelo representante da empresa 

Hydrotech - especialista em membranas de impermeabilização para coberturas verdes - que 

confirma os argumentos apresentados por  Peck e Kuhn (1999). O representante afirma que a 

duração média de vida de uma cobertura verde é de 60 anos. Esta longa duração faz com que 

sejam reduzidas as necessidades de se refazer coberturas tradicionais e com isso, ocorre 

redução dos resíduos que seriam provenientes deste processo. 

2.6.1.3. Isolamento Acústico 

As diferentes camadas da cobertura verde são capazes de absorver ruídos 

causados pelo impacto, por exemplo, a chuva, e ruídos ambientes, como a circulação, 

barulhos vindos da cidade e do tráfego aéreo. Segundo o Guide Pratique pour la Construction 

et la Renovation Durables de Petits Bâtiments (2007), existe uma lei chamada Lei da Massa 

que diz que ao dobrar o peso de uma cobertura verde, que tenha no mínimo 30 kg/m², é 

possível obter um ganho acústico de 6 dB. 

Peck e Kuhn (1999), ainda afirmam que a absorção de ruídos ocorre, 

principalmente, pois o substrato bloqueia as baixas freqüências e as plantas, as altas. Em seu 

Guia de concepção de telhados verdes, eles afirmam que de acordo com ensaios realizados, 

um substrato de 12 cm é capaz de atenuar ruídos de 40 dB. 
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Já Laroche et al. (2004), apresentam um valor estimado de redução sonora de até 

50 dB, embora, afirmem que a quantificação da proteção contra ruídos é difícil de ser 

estimada. 

2.6.2. Benefícios públicos obtidos pela utilização de coberturas verdes 

2.6.2.1. Retenção de Águas Pluviais 

A maior parte da água de chuva que cai em zonas urbanas, cada dia mais 

impermeabilizadas, é diretamente encaminhada para o esgoto pluvial. Na maioria das cidades 

há bairros onde a capacidade do sistema de drenagem é insuficiente para receber a quantidade 

de água lançada e ainda tem a recepção prejudicada por aspectos como o entupimento de 

bueiros. Esses problemas causam desagradáveis incidentes como o acúmulo de água nas vias 

de circulação atrapalhando o trânsito e problemas mais graves como a inundação de áreas 

próximas à fonte receptora, que embora sejam consideradas áreas de risco, muitas vezes, é 

habitada. 

As coberturas verdes têm um grande potencial para reduzir o lançamento de águas 

pluviais na rede pública, pois agem como uma barreira entre as intempéries e o sistema de 

evacuação. Uma boa parte das águas é filtrada e absorvida pela cobertura vegetal, substrato e 

camada drenante, como umidade, o que permite que:  

 haja redução do escoamento pluvial e os riscos de inundação e de erosão; 

 que uma parte da chuva volte para a atmosfera de maneira mais rápida (pela 

evaporação do substrato e evapotranspiração das plantas) o que promove aumento 

da umidade do ar;  

 que haja despoluição do restante da água da chuva que escoará, inicialmente 

carregada de CO, benzeno, poeira, etc, e redução de sua acidez natural graças aos 

minerais presentes no substrato; 

 os dispositivos de drenagem e de retenção de água retenham uma parte das águas 

a fim de restituí-las no substrato em período de seca. 

O Guide Pratique pour la Construction et la Renovation Durables de Petits 

Bâtiments (2007), apresenta dados (Quadro 2.6) sobre a porcentagem de estocagem de água 
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em função do tipo de cobertura, extensiva e intensiva, da vegetação utilizada e da espessura 

de sua camada de suporte. Os valores provêm de resultados de uma pesquisa subsidiada pelo 

governo de Bruxelas. 

Quadro 2.6. Porcentagem de estoque anual em função do tipo de cobertura verde, da vegetação utilizada e da 

espessura do substrato 

Fonte: Adaptado do Guide Pratique pour la Construction et La - Renovation Durables de Petits Bâtiments (2007) 

Um estudo referente à retenção de água pluvial realizado por Castro e Goldenfum 

(2008), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul testa a capacidade de retenção de água 

obtida por um telhado verde inclinado e por uma laje verde. A experiência avalia a eficácia 

das coberturas verdes no aspecto de retenção de água. 

Nesse ensaio, foram construídos quatro módulos experimentais de 4 m² cada. 

Dentre estes, dois possuíam inclinação de 15° sendo um deles revestido por cobertura verde 

do tipo ecotelha e outro somente impermeabilizado e dois módulos eram horizontais 

simulando lajes, sendo que um deles era revestido por ecotelha e o outro somente 

impermeabilizado. As ecotelhas são elementos de um sistema modular de coberturas verde 

sendo cada uma delas composta por um substrato rígido, um substrato leve e o nível de 

plantas pré-cultivado. 

Para cada módulo experimental foram ligados dois reservatórios de 200 litros 

cada sendo o primeiro diretamente ligado à parte mais baixa de cada módulo e o segundo 

ligado ao primeiro servindo como extravasor. Além disso, sensores foram instalados no 

Tipo Forma de Vegetação 
Espessura da 

camada (cm) 

Estocagem 

(%) 

Extensivo 

Predomínio de musgos e sedums 2 - 4 40 

Predomínio de sedums e musgos > 4 - 6 45 

Sedums e gramíneas > 6 - 10 50 

Sedums, gramíneas e herbáceas > 10 - 15 55 

Intensivo 

Herbáceas e gramíneas > 15 - 20 60 

Gramíneas, plantas perenes e pequenos arbustos > 15 - 20 60 

Gramíneas, plantas perenes e arbustos > 25 - 50 70 

Gramíneas, plantas perenes, arbustos e árvores > 50 > 90 
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primeiro reservatório para medir o volume de água e marcar o horário em que começaria o 

escoamento. 

O objetivo ao construir dois módulos paralelos, um com ecotelha e outro não, era 

comparar a quantidade de água que escoa diretamente para as vias públicas em um telhado 

impermeabilizado comum em relação ao volume excedente de água drenado pela cobertura 

verde. E com os valores fazer o balanço hídrico.  

No experimento foi monitorado o comportamento das coberturas durante seis 

eventos de precipitação natural que tiveram duração de tempo significativo, mínimo de oito 

horas de duração. 

Os resultados mostraram que para a laje com ecotelha em nenhum dos eventos 

houve escoamento no período das primeiras três horas iniciais e para o telhado inclinado 

embora nas primeiras três horas tenha havido escoamento para três dentre os seis eventos 

analisados o volume escoado foi bem menor que o medido para a cobertura impermeabilizada 

correspondente. 

O resultado após seis horas ainda mostrou que para o módulo horizontal, em 

quatro dos seis eventos não houve escoamento, o que ocorreu apenas em dois dos seis eventos 

no caso do telhado inclinado. A experiência mostrou ainda que o volume escoado do telhado 

verde inclinado fosse maior que o do horizontal em cinco dos seis eventos estudados. 

Como conclusões Castro e Goldenfum (2008) obtiveram uma estimativa de que 

telhados verdes inclinados são capazes de reduzir até 97,5% do escoamento superficial e 

terraços verdes podem reduzir este evento em até 100% nas primeiras três horas após o início 

da chuva. Após seis horas do início do evento a redução passa de 26,6% a 100% para o 

telhado verde inclinado e de 70 a 100% para o terraço verde. 

O Quadro 2.7, o Quadro 2.8, o Quadro 2.9 e o Quadro 2.10 a seguir mostram 

respectivamente as características da precipitação para os seis eventos estudados, a hora de 

início do escoamento e o tempo que demorou em acontecer, em relação ao início da chuva, o 

volume escoado nos quatro módulos após três horas do início da precipitação e os volumes 

escoados após seis horas. 
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Quadro 2.7. Características da Precipitação para os seis eventos 

 Data do Evento Início Chuva Total Prec. (mm) Duração da Chuva (h) 

28/05/2008 13 h 66,33 34:55:00 

08/06/2008 13h:55min 71,58 55:00:00 

20/06/2008 15h:10min 13,39 20:20:00 

20/07/2008 5h 21,69 51:50:00 

27/07/2008 3h:35min 139,54 71:50:00 

01/08/2008 21h:40min 38,30 08:00:00 

Fonte: Castro e Goldenfum (2008) 

Quadro 2.8. Início do escoamento 

Início do escoam. c/ telhado verde Início do escoam. s/ telhado verde 

Terraço Telhado Terraço Telhado 

18h:40min (4:00:00) 14h:40min (1:40:00) 13h:10min (00:10:00) 13h:10min (00:10:00) 

2h:40min (12:45:00) 14h:20min (0:25:00) 14h:20min (00:25:00) 14h:20min (00:25:00) 

S/ escoamento S/escoamento 15h:15min (00:05:00) 15h:15min (00:05:00) 

S/ escoamento 6h:30min (1:30:00) 5h:10min (00:10:00) 5h:10min (00:10:00) 

15h:40min (12:05:00) 14h:15min (10:40:00) 3h:35min (00:00:00) 4h:50min (01:15:00) 

1h:30min (3:50:00) 00h25min (2:45:00) 21h:50min (00:10:00) 23h:20min (01:40:00) 

Fonte: Castro e Goldenfum (2008) 

Quadro 2.9. Volume escoado após 3 horas para os quatro módulos 

Data do 
Evento 

Vol. Escoado após 3 h (c/ telhado 
verde) 

Vol. Escoado após 3 h (s/ telhado verde) 

Terraço Telhado Terraço Telhado 

28/5/2008 0 L 18,74 L 51,03 L 54,60 L 

8/6/2008 0 L 2,75 L 11,50 L 13,44 L 

20/6/2008 0 L 0 L 5,21 L 4,15 L 

20/7/2008 0 L 0 L 20,55 L 15,76 L 

27/7/2008 0 L 0 L 9 L 7,08 L 

1/8/2008 0 L 1,21 L 48,29 L 47,66 L 

 Fonte: Castro e Goldenfum (2008) 

Quadro 2.10. Volume escoado após 6 horas para os quatro módulos 

Data do 
Evento 

Vol. Escoado após 6 h (c/ telhado 
verde) 

Vol. Escoado após 6 h (s/ telhado 
verde) 

Terraço Telhado Terraço Telhado 

28/5/2008 14,99 L 87,33 L 112,10 L 118,78 L 

8/6/2008 0 L 31,49 L 41,89 L 44,43 L 

20/6/2008 0 L 0 L 5,21 L 4,15 L 

20/7/2008 0 L 0 L 22,05 L 15,75 L 

27/7/2008 0 L 36,90 L 11,12 L 8,05 L 

1/8/2008 30,67 L 8,45 L 100,60 L 102,16 L 

Fonte: Castro e Goldenfum (2008) 
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2.6.2.2.  Melhoria da qualidade do ar 

Os vegetais filtram uma parte das partículas de poeira em suspensão depositadas 

pelo vento e em seguida a chuva as dirige rumo ao substrato. Johnston (1996 apud PECK; 

KUHN, 1999) apontam os resultados de uma pesquisa realizada na Alemanha pelo autor que 

revela que as ruas urbanas providas de árvores têm de 10 a 15% menos partículas de poeira 

em suspensão que as desprovidas.  

Além disso, as plantas absorvem alguns dos poluentes atmosféricos pela 

fotossíntese e os aprisionam em suas folhas aumentando a produção de oxigênio e diminuindo 

a taxa de gás carbônico. 

Segundo os resultados de uma pesquisa conduzida por Laroche et al. (2004), um 

metro quadrado de cobertura verde, principalmente composta de grama, é capaz de capturar 

em média 0,2 kg de partículas em suspensão no ar por dia o que representa uma contribuição 

significativa para a melhoria da qualidade do ar do meio urbano. 

2.6.2.3. Melhoria da Qualidade da Água  

Durante eventos de precipitação forte há duas possibilidades para que as águas de 

escoamento encontrem o caminho dos corpos de água: 

 em áreas onde o sistema de esgoto é separado, nutrientes e poluentes acumulados 

em áreas impermeabilizadas são carregados pela água de escoamento piorando sua qualidade 

e acabam sendo conduzidos diretamente, ou com pouco tratamento, para a superfície dos 

corpos de água; 

 em áreas onde há sistema de esgotamento combinado, pluvial e esgoto comum, 

frequentemente há sobrecarga do sistema e o esgoto não tratado atinge as superfícies dos 

lagos receptores diretamente. 

As águas de escoamento podem ser contaminadas com diversos tipos de poluentes 

que podem estar dissolvidos ou em suspensão e que ao alcançarem os corpos de água podem 

provocar proliferação de algas, mortandade de peixes e problemas diversos. 
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Um estudo realizado em Berlim por Kohler e Schmidt (2003), mostrou que 

existem certos tipos de substrato de coberturas verdes que são capazes de ligar e manter 

determinados contaminantes e que se o tipo correto de substrato for utilizado os telhados 

verdes podem contribuir de forma significativa para a redução da poluição das águas 

receptoras. 

A área estudada neste projeto foi constituída de 19 edifícios numa região chamada 

Debis sendo que os telhados verdes do projeto estão incluídos em um conceito integrado de 

gestão das chuvas e escoamento superficial que conduz a parte excedente do escoamento da 

área de desenvolvimento da pesquisa para o sistema de esgoto municipal, apenas 1,5% do 

total da precipitação. Várias ferramentas de gerenciamento de água da chuva foram utilizadas 

nestes 19 imóveis para tratar 23000 m³ de água de chuva por ano. 

As coberturas verdes instaladas são do tipo extensivo com 10 cm de espessura de 

substrato, o que faz com que haja uma taxa de evapotranspiração média anual de 75%. 

O escoamento gerado a partir dos telhados verdes era recolhido em cinco cisternas 

com capacidade total de 3500 m³ e aproveitada para descarga dos banheiros e irrigação das 

próprias coberturas. O escoamento restante era conduzido para uma lagoa artificial que tem 

uma superfície de 12.000 m² de área. 

Para controlar a quantidade de matéria orgânica presente nos substratos foram 

utilizados apenas minerais, pois teores de matéria orgânica altos levam a processos de 

mineralização durante os ciclos de umidade e períodos de seca, o que pode dar aspecto turvo à 

água escoada. Materiais reciclados também foram excluídos. 

A Figura 2.29 adaptada do trabalho de Kohler e Schmidt (2003), apresenta os 

resultados da porcentagem de contaminantes retidos por um substrato em relação ao total 

existente na precipitação. Os dados foram coletados em parcelas e analisados pela “Technical 

University of Berlin” em Charlottenburg e são resultado da mediana de valores obtidos em 

três anos de experiência. O substrato utilizado foi solo reciclado composto por areia argilosa 

com fragmentos de rocha. 
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Figura 2.29. Porcentagem de metais pesados e outras substâncias retidas pelo substrato em relação ao total 

existente na precipitação - Fonte: adaptado de Kohler e Schmidt (2003) 

A pesquisa ainda concluiu que a quantidade de contaminantes liberados pelo 

sistema depende do sucesso do estabelecimento da vegetação e da capacidade que o substrato 

tem de lixiviar substâncias armazenadas (inclusive provenientes do próprio substrato). 

Dependendo da origem do substrato e da quantidade de matéria orgânica presente no mesmo 

esta capacidade varia.  

A influência do substrato sobre o desempenho é especialmente perceptível 

imediatamente após a sua instalação quando maior quantidade de contaminantes é liberada. 

Neste experimento as análises químicas do solo do substrato não apresentaram alterações 

significativas ao longo do tempo. O que justificou o aumento inicial da quantidade de 

contaminantes, neste caso, foi à falta da vegetação que não pôde reter parte do material. 

A Figura 2.30 confirma que o aumento da capacidade de retenção ocorre à medida 

que a vegetação se estabelece. Neste caso, os resultados são referentes à retenção de fósforo. 

 
Figura 2.30. Aumento da retenção de fosfato após o estabelecimento da vegetação - Fonte: adaptado de Kohler e 

Schmidt (2003) 
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Com estes resultados os professores comprovaram que os telhados verdes podem 

ajudar a proteger as águas de superfície. O estudo de quatro anos mostrou que há uma redução 

significativa de contaminantes e que a magnitude deste efeito depende da profundidade e 

natureza do substrato bem como a natureza da vegetação.  

2.6.2.4. Redução do efeito de Ilhas de Calor 

O efeito de ilha de calor urbana é caracterizado por uma zona urbana que 

apresenta temperaturas mais elevadas que o meio ambiente imediato, com diferenças que 

variam segundo vários autores, de 5 a 10 °C. Trata-se da manifestação climatológica 

resultante da urbanização, que tem por efeito o aumento da temperatura. 

Nos centros urbanos, as coberturas, muros das construções e a pavimentação em 

geral representam fatores importantes à formação de ilhas de calor urbanas. O fato de 

transformar e reduzir os espaços verdes por materiais que absorvem o calor favorece a 

formação das ilhas, pois estes materiais absorvem o calor durante o dia e o restituem durante a 

noite. A Figura 2.31 retirada do trabalho de Laroche et al. (2004), mostra um perfil de ilha de 

calor urbana na cidade de Los Angeles. 

 

Figura 2.31. Perfil da ilha de calor na cidade de Los Angeles - Fonte: Laroche et al. (2004) 

O trabalho de Laroche et al. (2004), mostra por meio da Figura 2.32, a seguir, os 

valores da parcela da energia solar refletida pelos diferentes tipos de superfícies urbanas. 

Valores baixos implicam temperaturas de superfície mais elevadas, pois uma grande parcela 

da energia foi absorvida.  Por outro lado, se os valores são elevados, isto significa 

temperaturas mais baixas. Neste caso é possível perceber que o asfalto - valores de 0,05-0,20 - 
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e o concreto - 0,10-0,35 - constituem elementos que contribuem muito com a formação de 

ilhas de calor urbanas. Além disso, as superfícies escuras ao sol podem se tornar mais quentes 

que as superfícies de cor clara em uma ordem, segundo os autores, de 21°C. 

 

Figura 2.32. Variação da reflexão solar no ambiente urbano - Fonte: Laroche et al. (2004) 

Por outro lado, a presença de um fluxo de calor relacionado ao aquecimento 

urbano, à circulação de automóveis e à atividade industrial são fatores significativos que 

contribuem para a formação de ilhas de calor.  

Um último fator a ser citado é o contexto climático atual que conhece períodos de 

calor extremo cada vez mais frequentes e que contribuem, juntamente com os fatores 

anteriormente citados, para o aumento das temperaturas mínimas e máximas favorecendo a 

formação das ilhas de calor. 

Como consequência das ilhas de calor há o aumento do consumo de eletricidade 

por causa dos condicionadores de ar o que provoca aumento da poluição do ar sob a forma de 

dióxido de enxofre, contribuindo para o efeito estufa. 

Um estudo realizado pelo Instituto de Meio-Ambiente do Canadá demonstrou que 

a implantação de coberturas verdes, mesmo que para uma pequena porcentagem do total de 

superfícies, seja 6% de todas as superfícies disponíveis , pode contribuir para a diminuição da 

temperatura global de Toronto de 1 a 2°C. 



Coberturas verdes: Análise do impacto de sua implantação sobre a redução do escoamento superficial            52 

 

K.G. Saddi, R.O. Moura 

Além disso, este estudo mostrou que as coberturas verdes podem causar uma 

diminuição do consumo de energia o que provoca uma redução das emissões de gás e dos 

poluentes atmosféricos. 

Uma redução de somente 1°C de efeito de ilhas de calor urbano provocaria uma 

baixa de 5% da demanda de eletricidade para os condicionadores de ar, e por consequencia, 

uma diminuição dos gases responsáveis pelo efeito estufa. 

De acordo com este estudo, devido às coberturas verdes é possível economizar a 

cada ano, aproximadamente, um milhão de dólares em custos de energia, de reduzir as 

emissões de gás que provocam efeito estufa em 2,18 toneladas, por superfície de 6,5 km² de 

coberturas verdes, e de eliminar da atmosfera 30 toneladas de poluentes. 

2.6.2.5.  Oferecer Superfícies Verdes Suplementares 

A existência das coberturas verdes extensivas contribui para a estética das 

construções, para o sentimento de bem estar da população, para o aumento do conforto visual 

dos ocupantes situados em pavimentos superiores e redução do impacto negativo das 

coberturas de estacionamentos, lajes, etc.  

Já as coberturas verdes intensivas, além de oferecerem vantagem estética podem 

servir de locais com finalidade recreativa, complementando espaços verdes já existentes como 

parques. Isso possibilita que as pessoas que tenham acesso a elas sintam seus efeitos 

terapêuticos como redução do stress e aumento da sensação de relaxamento. 

2.6.2.6.  Contribuição como método de Drenagem na Fonte avaliado por uma 

simulação de resultados 

No capítulo seguinte será realizado um experimento que visa reforçar que as 

coberturas verdes são métodos auxiliares de drenagem na fonte sendo capazes de reduzir o 

volume do escoamento superficial produzido. Utilizando um loteamento de unidades 

habitacionais de padrão popular, será simulada a implantação de coberturas verdes nas 

unidades e serão analisados parâmetros como a vazão escoada em função do tempo para um 

lote individualmente, para a totalidade do loteamento e para a descarga de fundo da represa 

existente.
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3. METODOLOGIA 

Para analisar a influência de coberturas verdes sobre a quantidade do escoamento 

superficial foi simulada a implantação deste tipo de coberturas em um loteamento de 

edificações de padrão popular que enfrenta problemas relacionados à quantidade e velocidade 

do escoamento pluvial.  

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O loteamento em questão localiza-se no setor Buena Vista, região oeste da capital, 

às margens da BR 060 saída para Rio Verde em Goiânia (Figura 3.1) e possui 4956 lotes, com 

áreas individuais totais de 225,00 m² e áreas individuais construídas de 42,88 m². 

 

Figura 3.1. Loteamento Buena Vista, Região Oeste de Goiânia 

Suas áreas permeáveis são compostas por parques, praças, zonas de proteção 

ambiental e 50% das áreas não construídas dos lotes (segundo o Quadro 3.1). 

O terreno natural apresenta grande declividade, representada pela Figura 3.2, 

Figura 3.3 e Figura 3.4 do início da obra, e não há rede de esgotamento pluvial, por isso, a 

água da chuva escoa em alta velocidade. Isso cria sulcos no terreno, que não é pavimentado, 

dificultando a circulação no setor e agredindo as estruturas das casas que se encontram em 

nível mais baixo, às vezes invadindo as mesmas e trazendo lama e lixo. 

8,29 m = b1 
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Quadro 3.1. Quadro de áreas Permeáveis e Impermeáveis – Residencial Buena Vista 

  Áreas Permeáveis (m²) Áreas Impermeáveis (m²) 

Parques 111.832,86  

Praças 32.693,50  

Áreas públicas  162.479,94 

Zona de proteção ambiental 224.953,51  

Vias e canalizações de tráfego  664.747,39 

Lotes 451.244,52 663.751,32 

Total de áreas 820.724,39 1.490.978,65 

     

Figura 3.2. Percepção da Inclinação   Figura 3.3. Percepção da Inclinação   Figura 3.4. Percepção da Inclinação 

do terreno                        do terreno           do terreno  

Para amenizar este problema, a prefeitura implantou lombadas de terra ao longo 

das ruas para diminuir a energia do escoamento, mas embora sejam úteis, precisam ser 

constantemente refeitas o que pode levar tempo e acaba desgastando os moradores. 

No loteamento ainda existe uma represa com área de 20.857,53 m², profundidade 

média de 8 m e descarga de fundo com 1 m de diâmetro que acaba recebendo parte da vazão 

escoada, embora não tenha sido dimensionada para isso. Este fato causa preocupação quanto à 

possibilidade de assoreamento da mesma. 

3.1.1. Simulação do escoamento 

Utilizando as informações apresentadas na parte de Revisão Bibliográficas 

pretende-se especificar qual seria o tipo de cobertura verde mais adequado para as casas e 

com auxílio do programa SWMM espera-se elaborar hidrogramas de escoamento superficial 

para comparar a quantidade de escoamento gerado com e sem as coberturas verdes nos lotes e 

na totalidade do loteamento. 
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3.1.1.1. Especificação da tecnologia mais adequada para o contexto  

As unidades habitacionais possuem telhado com inclinação de 30% de telhas 

cerâmicas do tipo Plan com acabamento em argamassa nas cumeeiras e têm estrutura de 

sustentação em madeira de lei utilizando caibros de 4,5 x 4,5cm e vigotas de 5 x 15cm, uma 

visão geral da estrutura e do telhado concluído é apresentado nas Figuras 3.5 e 3.6. 

     

Figura 3.5. Estrutura de madeira da cobertura                          Figura 3.6. Telhado concluído 

O tipo adequado de cobertura verde para esta situação é o extensivo com 

dispositivo de retenção de partículas, seguindo a recomendação do Guide Pratique pour la 

Construction et la Renovation Durables de Petits Bâtiments (2007), pois possui 30° de 

inclinação. Então, o método de instalação recomendado, neste caso, é o modular, pois tem 

rápida instalação, oferece um dispositivo de retenção de partículas, que são os módulos 

rígidos, e têm o menor peso dentre os sistemas sendo indicado, também, para telhados 

cerâmicos. 

A empresa fornecedora escolhida seria a Ecotelhado, pois seu sistema modular é o 

que apresenta menor peso saturado dentre os modelos pesquisados. O peso é um fator muito 

importante neste caso por se tratar de casas populares que utilizam na construção materiais de 

menor custo e que, por isso, têm resistência limitada. Um telhado comum pode suportar de 

130 a 150 kg/m² e o peso estimado do sistema modular pronto e saturado, da empresa 

Ecotelhado, é cerca de 50 kg/m² em relação a um peso de no mínimo 80 kg/m² previsto para o 

Sistema Modular Integrado - Telha Sempre Viva, 65 kg/m² da versão standard e 80 kg/m² da 

versão Premium do Sistema Modular Biodegradável – Biotelha, ambos do Instituto Cidade 
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Jardim. Deve-se levar em consideração ainda o peso da própria estrutura ao dimensionar o 

carregamento da cobertura. 

3.1.1.2. Hidrograma de Escoamento Superficial 

O Hidrograma de Escoamento Superficial é uma representação gráfica da variação 

do escoamento superficial com o tempo. Neste trabalho ele foi feito com objetivo de 

demonstrar a variação da vazão de escoamento superficial com e sem a presença de 

coberturas verdes para um lote e em maior escala para a totalidade do loteamento em questão. 

Para a elaboração do mesmo, foi utilizado o programa SWMM, que é capaz de 

elaborar hidrogramas a partir da entrada de dados de caracterização do terreno, da bacia 

hidrográfica e de sua descarga de fundo ou vertedouro. 

Na Figura 3.7 a seguir, é apresentada a tela inicial do programa SWMM contendo 

a representação do terreno, da represa, de sua descarga de fundo e os campos para entradas de 

dados. Na Figura 3.8 é apresenta a tela de listas de dados de precipitação e escoamento em 

função do tempo e na Figura 3.9, à tela de um dos gráficos gerados no programa é ilustrada. 

 

Figura 3.7. Tela inicial do programa SWMM contendo a representação do terreno, da represa, de sua descarga de 

fundo e os locais para entradas de dados  
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Figura 3.8. Tela de listas de dados calculados de precipitação e escoamento em função do tempo 

 

Figura 3.9. Exemplo da representação do escoamento em função do tempo 

Para elaboração dos gráficos foram utilizados os seguintes dados de entrada que 

caracterizam um lote, o terreno total, a bacia de recepção e sua descarga de fundo: 



Coberturas verdes: Análise do impacto de sua implantação sobre a redução do escoamento superficial            58 

 

K.G. Saddi, R.O. Moura 

A) Dados de caracterização de um lote  

 Área total de um lote: 225,00 m² 

 Declividade média de um lote: 5,0% 

 Largura do lote: 9,00 m 

 Porcentagem de áreas impermeáveis: 59,53%  

Sabendo que a área não construída do lote é de 182,12 m² e considerando que 

50% desta área serão impermeabilizadas pelo morador, chega-se a um total de áreas 

impermeáveis de 133,94 m², incluindo os 42,88 m² da área construída, sobre a área total de 

225,00 m². 

 Porcentagem de áreas impermeáveis, considerando a cobertura verde: 32,75%  

Com o acréscimo da cobertura verde na edificação considera-se um aumento de 

60,24 m² de áreas permeáveis no lote, que é a área da cobertura da casa, mostrada na Figura 

3.9 e na Figura 3.10, o que reduz a porcentagem de áreas impermeáveis de 59,53% para 

32,75%. 

 
Figura 3.9. Planta de cobertura – Residencial Buena Vista 
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Figura 3.10. Corte AA – Residencial Buena Vista 

B) Dados de caracterização do terreno total do loteamento 

 Área total do loteamento: 2.311.703,04 m² 

 Declividade total do loteamento: 4,9% 

Obtida pelo quociente da diferença entre as cotas de nível do ponto mais alto (870 

m) do terreno e do ponto mais baixo da represa (797 m) pelo comprimento entre as mesmas 

(1500 m). 

 Largura média do loteamento: 1300 m 

 Porcentagem de áreas impermeáveis (não considerando as coberturas verdes): 

65%  

Calculada utilizando o valor total de áreas impermeáveis (1.490.678,65 m²) sobre 

o total geral (2.311.703,04 m²). 

 Porcentagem de áreas impermeáveis (considerando as coberturas verdes): 51,58%  

Com o acréscimo das coberturas verdes no loteamento verifica-se que a 

quantidade de áreas impermeáveis foi reduzida para 1.192.407,54 m². Ao avaliar esse valor 

sobre a área total geral (2.311.703,04 m²) é possível obter uma porcentagem de áreas 

impermeáveis de 51,58%.  

C) Dados de caracterização da represa 

 Área da Represa: 2,08 ha 

 Profundidade média da represa: 8,00 m  

 Diâmetro da descarga de fundo: 1,00 m 
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D) Dados de Infiltração do lote e do loteamento  

Para obter dados de infiltração do terreno, o programa SWMM utiliza o índice 

Curve Number ou número de escoamento da bacia hidrográfica que é um parâmetro 

desenvolvido pelo Soil Conservation Service (SCS), do departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos para representar a capacidade de infiltração do solo. Seus valores podem 

variar de 0 (totalmente permeável) até 100 (totalmente impermeável) dependendo do tipo de 

solo e das condições de  uso e ocupação do mesmo. 

De acordo com o SCS, os solos podem ser classificados em quatro tipos (Quadro 

3.2) e a partir da relação destas classes de solo com as condições de uso e ocupação do mesmo 

é possível obter vários valores de CN (apresentados no Quadro 3.3). 

Quadro 3.2. Classificação hidrológica dos Solos segundo o Soil Conservation Service 

GRUPO 

HIDROLÓGICO 
CARACTERÍSTICAS 

A 

• Solos arenosos com baixo teor de argila total (≤ 

8%); 

• Profundidade ≤ 1,50 m, sem presença de rochas e 

camadas argilosas; 

• Teor de Húmus ≤ 1 % 

  

B 

• Solos arenosos menos profundos que os do Grupo 

A e menor teor de argila total (≤15%). No caso de 

terras roxas esse limite é de 20%; 

• Profundidade ≤ 1,50 m, sem presença de pedras e 

camadas argilosas; 

• 1,2 ≤ Teor de Húmus ≤ 1,5 % 

 

C 

• Solos barrentos com teor total de argila de 20 a 30% 

• Profundidades ≤ 1,2 m, sem camadas argilosas 

impremeáveis ou pedras; 

• No caso de terras roxas esses limites são 40% e 1,5 

m. 

D 

• Solos argilosos (30 - 40% de argila total) e ainda 

com camada densificada a uns 50 cm de 

profundidade; 

• Solos arenosos como B, mas com camada argilosa 

quase impermeável ou horizonte de seixos rolados 

 
    Fonte: Hildeberto Junior (2000) 
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Quadro 3.3. Valores de CN em função da utilização ou cobertura do solo e do tipo de solo 

UTILIZAÇÃO OU COBERTURA DO SOLO 
TIPO DE SOLO 

A B C D 

Zonas cultivadas: sem medidas de conservação do solo 72 81 88 91 

                              com medidas de conservação do solo 62 71 78 81 

Pastagens ou baldios: em más condições 68 79 86 89 

                                    em boas condições 39 61 74 80 

Prado em boas condições 30 58 71 78 

Bosques em boas condições: cobertura má, sem "Mulch" 45 66 77 83 

                                              boa cobertura 25 55 70 77 

Espaços abertos, relvados, parques, cemitérios, etc.         

     Boas condições: relva cobrinho mais de 75% da área 39 61 74 80 

     Condições razoáveis: relva cobrindo de 50 a 75% da área 49 69 79 54 

Zonas comerciais e de escritórios (85% de área impermeável) 89 92 94 95 

Zonas industriais (72% de área impermeável) 81 88 91 93 

Zonas residenciais:         

Áreas médias dos lotes Percentagem média impermeável         

<500 m² 65% 77 85 90 92 

1000 m² 38% 61 75 83 87 

1300 m² 30% 57 72 81 86 

2000 m² 25% 54 70 80 85 

4000 m² 20% 51 68 79 84 

Parques de estacionamento, telhados, viadutos, etc. 98 98 98 98 

Arruamentos e estradas:         

      asfaltadas e com drenagem de águas pluviais 98 98 98 98 

      gravilha 76 85 89 91 

      terra 72 82 87 89 

 

Fonte: Hildeberto Junior (2000) 

 Valores de CN utilizados para caracterizar o lote 

Para adotar um valor de CN adequado para o lote em que não havia sido simulada 

a existência de cobertura verde foram considerados: o tipo de zona de ocupação (residencial), 

a porcentagem de áreas impermeáveis - 59,53%, comparável ao valor de 65% apresentado no 

Quadro 3.3 - e o tipo de solo, considerado como semipermeável. Por meio destes dados 

comparados com o Quadro 3.3 foi possível obter um CN de 85.  

Como dado para criar o hidrograma do lote no qual se considera a cobertura 

verde, foi utilizado um CN de 72, obtido por meio do Quadro 3.3 considerando os mesmos 

dados de entrada utilizados para a determinação do primeiro CN, exceto a porcentagem de 
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áreas impermeáveis, que neta situação foi reduzida para 32,75%, comparável ao valor de 30% 

apresentado no Quadro 3.3.  

 Valores de CN utilizados para caracterizar o loteamento em geral 

Para elaboração dos hidrogramas nos quais não foram consideradas as coberturas 

verdes, utilizou-se um CN de 85, pois segundo o Quadro 3.3 é o valor adequado para uma 

zona residencial com lotes que tenham área inferior a 500 m² e com porcentagem média 

impermeável de 65% e tipo de solo semipermeável.  

Para gerar os hidrogramas, em que foram acrescentadas as coberturas verdes, foi 

estimado um valor de CN a partir de dados do Quadro 3.3. Este procedimento foi feito, pois a 

porcentagem de áreas impermeáveis nesta situação é de 51,58% que é um valor intermediário 

entre dois dados apresentados no Quadro e por isto não seria adequado optar por um ou outro. 

Logo, foi utilizado o um valor de CN igual a 80, que é uma média entre os dois valores 

apresentados pelo Quadro 3.3 para os CNs correspondentes as zonas residenciais com áreas 

permeáveis de 65% e de 38%. 

E) Determinação de dados Pluviométricos 

De acordo com Tucci (1993 apud COSTA; BRITO, 1999), em relação à ausência 

de dados pluviométricos foram desenvolvidos modelos sintéticos, modelos que agrupam 

várias características de várias bacias e as traduzem em equações e hidrogramas utilizados 

para determinar os principais elementos de um hidrograma específico, utilizados para suprir a 

falta destes dados. Os autores citam como um dos exemplos deste tipo de modelo o Método 

do Bureau of Reclamation ou Método dos Blocos Alternados.  

Neste trabalho, o Método dos Blocos Alternados foi utilizado associado às 

equações de chuva intensa com parâmetros adaptados por Costa e Brito (1999), para a cidade 

de Goiânia por meio da execução de três etapas: 

I. Discretização do tempo de concentração da chuva em intervalos de tempo iguais e 

para cada intervalo cálculo da precipitação correspondente por meio das equações 

de chuva intensa adaptadas; 

II. Determinação dos incrementos de chuva correspondentes a cada incremento de 

duração; 
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III. Reorganização dos incrementos da chuva da seguinte maneira: 5-3-1-2-4-6. 

Para execução da primeira etapa foi calculado o Tempo de Concentração da chuva 

( cT ) que pode ser definido como o tempo necessário para que uma gota de água que caia no 

ponto hidraulicamente mais afastado da bacia atinja a secção considerada.  

Para este cálculo foi utilizada uma equação derivada da equação de Manning, 

retirada de Urban Drainage Design Manual (2001), apresentada a seguir:  

 
SI

LnK
T u

c





4,0

6,0

                    (3.1) 

Em que: 

cT = tempo de concentração da chuva 

uK = coeficiente empírico igual a 6,92 

I = intensidade da chuva (mm/min) 

S = inclinação da superfície (m/m) 

n = coeficiente de rugosidade da superfície. Para o solo em questão foi utilizado o valor 

de n = 0,13 que é correspondente a uma superfície de terra com vegetação rasteira (ver 

Quadro 3.4). 

L = largura média do terreno (m) 

 
049,0150

150013,092,6
4,0

6,0




cT         (3.2) 

Logo: 

min53,54cT           (3.3) 

A partir da obtenção deste valor do tempo de concentração, ele foi discretizado 

em intervalos iguais de 2,5 min e para cada intervalo foi calculada a intensidade máxima 

média de precipitação em mm/min de chuva por meio da equação de chuva intensa com 

parâmetros adaptados por Costa e Brito (1999), para a cidade de Goiânia.  

A seguir a equação de chuva intensa é demonstrada sem e, posteriormente, com os 

valores dos parâmetros relativos à cidade de Goiânia. 

 c
a

m
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i




           (3.4) 
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Em que: 

mi = intensidade máxima média de precipitação (mm/min); 

TR= período de retorno (anos);  

K, a, b, c = parâmetros relativos à localidade. 

  975,0

147,0

8,24

103,64






t
im          (3.5) 

Segundo Pruski (1993 apud CARVALHO et al., 2000), para projetos 

hidroagrícolas é recomendado um Tempo de retorno de 10 anos e por isso, Costa & Brito 

(1999) ajustaram equações lineares para obtenção do mi  para TR = 10 anos e diferentes 

tempos de duração da chuva. 

Quadro 3.4. Valores do Coeficiente de Rugosidade de Manning para lâmina de escoamento 

Surface Description n 

Smooth asphalt 0,011 

Smooth concrete 0,012 

Ordinary concrete lining 0,013 

Good wood 0,014 

Brick with cement mortar 0,014 

Vitrified clay 0,015 

Cast iron 0,015 

Corrugate metal pipe 0,024 

Cement rubble surface 0,024 

Fallow (no residue) 0,05 

Cultivated soils 

   Residue cover ≤ 20% 0,06 

   Residue cover > 20% 0,17 

   Range (natural) 0,13 

Grass 

   Short grass prairie 0,15 

   Dense grasses 0,24 

   Bermuda grass 0,41 

Woods* 

   Light underbrush 0,4 

   Dense underbrush 0,8 

*When selecting n, consider cover to a height of about 30 
mm. This is only part of the plant cover that will obstruct 
sheet flow. 

Fonte: Urban Drainage Design Manual (2001) 
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Para execução da segunda etapa do método dos Blocos Alternados foram 

determinados os incrementos de chuva correspondentes a cada incremento de duração de 

tempo. Para isto, inicialmente foi feito o cálculo da intensidade média acumulada (obtido pela 

multiplicação das intensidades de precipitação em (mm/min) pelo intervalo de tempo 

correspondente acumulado em min) e posteriormente foi possível determinar o valor da 

intensidade parcial dos intervalos (mm) subtraindo os dados acumulados anteriores do dado 

acumulado do intervalo em questão. 

Os resultados obtidos nas etapas I e II do Método do Bureau of Reclamation, t - 

intervalos de tempo (min), im - intensidade máxima média de precipitação (mm/min), p - 

intensidade média acumulada (mm), dp - intensidade parcial nos intervalos (mm), e a 

organização dos mesmos de acordo com a etapa III do método são apresentados no Quadro 

3.5. 

Quadro 3.5.  Dados Pluviométricos calculados pelas etapas I e II do Método dos Blocos Alternados e 

organização dos mesmos segundo a etapa III do mesmo. 

T(min) I (mm/min) P (mm) Dp (mm) Intervalo Dp (mm) 

2,5 3,59 9,0 9,0 24 0,9 

5,0 3,29 16,5 7,5 22 1,1 

7,5 3,05 22,8 6,4 20 1,2 

10,0 2,83 28,3 5,5 18 1,4 

12,5 2,65 33,1 4,8 16 1,6 

15,0 2,48 37,3 4,2 14 1,9 

17,5 2,34 41,0 3,7 12 2,2 

20,0 2,21 44,3 3,3 10 2,7 

22,5 2,10 47,3 3,0 8 3,3 

25,0 2,00 49,9 2,7 6 4,2 

27,5 1,90 52,4 2,4 4 5,5 

30,0 1,82 54,6 2,2 3 6,4 

32,5 1,74 56,6 2,0 1 9,0 

35,0 1,67 58,5 1,9 2 7,5 

37,5 1,61 60,2 1,7 5 4,8 

40,0 1,54 61,8 1,6 7 3,7 

42,5 1,49 63,3 1,5 9 3,0 

45,0 1,44 64,7 1,4 11 2,4 

47,5 1,39 66,0 1,3 13 2,0 

50,0 1,34 67,2 1,2 15 1,7 

52,5 1,30 68,3 1,1 17 1,5 

55,0 1,26 69,4 1,1 19 1,3 

57,5 1,22 70,4 1,0 21 1,1 

60,0 1,19 71,3 0,9 23 1,0 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultados analisáveis o programa SWMM possibilitou a geração do gráfico 

de representação da precipitação em função do tempo, de hidrogramas comparativos e do 

gráfico da vazão acumulada na descarga de fundo da bacia hidrográfica em função do tempo. 

Estes elementos serão analisados a seguir. 

Para explicitar os parâmetros pluviométricos adotados para a elaboração dos 

hidrogramas apresentando a série pluviométrica criada pelo Método dos Blocos Alternados 

foi elaborado o gráfico da Figura 4.1, que mostra a precipitação (mm/h) em função do 

tempo(h). 

 

Figura 4.1. Precipitação (mm/h) em função do Tempo (h) para chuva de projeto 

Como hidrograma comparativo do evento em pequena escala, para o lote, o 

programa SWMM possibilitou a elaboração de um gráfico (Figura 4.2), que apresenta a 

relação entre a vazão em L/s em função do tempo em horas, e que compara o escoamento 

superficial do lote sem coberturas verdes (representado pela linha vermelha) para CN = 85 e 

com coberturas verdes (representado pela linha azul) para CN = 72.  

A partir deste hidrograma foi possível constatar que sem as coberturas verdes o 

pico de vazão do escoamento superficial vale aproximadamente 7,7 L/s e que com a 

implantação das mesmas este pico é reduzido para 4,9 L/s, uma redução significativa de 2,8 

L/s que representa uma porcentagem de redução de 36,36%. Outro dado analisável é o tempo 



Coberturas verdes: Análise do impacto de sua implantação sobre a redução do escoamento superficial            67 

 

K.G. Saddi, R.O. Moura 

de duração do escoamento, que se espera que seja reduzido com a implantação de coberturas 

verdes, mas que neste caso não apresenta variação significativa por se tratar de uma pequena 

área. 

 

Figura 4.2. Hidrograma Comparativo do Escoamento Superficial de um Lote sem e com a presença de 

Coberturas Verdes - Vazão (L/s) em função do Tempo (h) 

Outro hidrograma criado, neste caso como comparativo do evento em larga escala 

para o loteamento completo, foi o Hidrograma Comparativo do Escoamento Superficial 

(Figura 4.3) do loteamento sem coberturas verdes, representado pela linha vermelha, para 

CN=85 e com coberturas verdes (representado pela linha azul) para CN = 80, que tem 

unidades de vazão em m³/s em função do tempo em horas.  

A partir deste evento foi possível comparar valores para o pico de vazão do 

escoamento superficial e para as durações dos escoamentos, que nesta escala, são variados. 

Quando o loteamento é observado sem as coberturas verdes, o pico de vazão vale 9,5 m³/s e a 

duração do escoamento é de 6 horas. Com a adição dos telhados vegetais para um CN 

estimado por 80, o pico é reduzido para 7,6 m³/s e a duração do escoamento reduzida para 4 

horas e 30 minutos, aproximadamente.  

Estes resultados levam a crer que a presença de coberturas verdes no loteamento 

seria capaz de reduzir significativamente em 20% a vazão de pico do escoamento superficial 

além de reduzir a duração de escoamento em 25%, o que contribuiria de forma notável para a 

diminuição dos impactos negativos da energia do escoamento da água, inclusive sobre a 

represa existente no residencial, que não foi projetada para este fim. 
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Figura 4.3. Hidrograma Comparativo do Escoamento Superficial do Loteamento sem e com a presença de 

Coberturas Verdes - Vazão (m³/s) em função do Tempo (h). 

O último gráfico que apresenta dados interessantes ao contexto deste trabalho é o 

Comparativo da Vazão (mm/h) acumulada na descarga de fundo da represa em função do 

Tempo (h), Gráfico 4.4, quando o loteamento é considerado sem a presença de coberturas 

verdes (linha vermelha) para CN = 85 e com a presença das mesmas (linha a azul) para 

CN=80. Este gráfico é importante por permitir a avaliação da vazão total escoada para esta 

represa e mostra que há uma pequena redução do pico da vazão à medida que os telhados 

verdes são implantados, mas o dado mais significativo se relaciona à duração do escoamento. 

No primeiro momento, sem as coberturas vegetadas a duração do evento é de 17 horas e 30 

minutos, com a simulação da implantação dos telhados verdes a duração é reduzida para 16 

horas, o que representa uma redução de tempo de 2,86%. 

 

Gráfico 4.4 – Escoamento Total da Descarga de Fundo da represa Vazão (m³/s) em função do Tempo (h). 
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5. CONCLUSÃO 

A partir da análise das técnicas construtivas utilizadas no Brasil, que foram 

apresentadas no trabalho, é possível concluir que o país tem à sua disposição, para a 

construção de coberturas verdes extensivas, modernas tecnologias e materiais. Isso leva a crer 

que para ter um aumento do número de usuários é preciso incentivar o uso, por meio da 

divulgação de estudos, como os apresentados neste trabalho, e de propagandas que levem a 

população a conhecer a técnica e seus benefícios.  

Sobre os estudos apresentados na parte de revisão bibliográfica foi possível 

analisar dados específicos dos quais se conclui que as coberturas verdes são capazes de 

melhorar termicamente as edificações em que são instaladas, de promover em certo nível o 

isolamento acústico, de melhorar a qualidade da água da chuva e do ar, reduzir o efeito de ilha 

de calor urbana e o escoamento superficial. 

Ainda utilizando uma metodologia para simular a implantação de coberturas 

verdes em um loteamento popular foi possível obter resultados próprios que levaram à 

confirmação deste último benefício citado. 

Os dados analisados permitiram concluir que na situação simulada um lote teria 

sua vazão de escoamento superficial de pico reduzida em 36,36% com a implantação de 

telhados verdes e que no loteamento total este pico sofreria uma redução de 20% além de ter 

sua duração de escoamento reduzida em 25%. Outro resultado obtido foi em relação à vazão 

total escoada para a represa, que com a implantação de coberturas verdes sofre uma redução 

de 2,86%. 

Por meio destes dados conclui-se que a utilização de coberturas verdes tem uma 

contribuição muito significativa como elemento de drenagem na fonte sendo capaz de reduzir 

malefícios causados pelo escoamento não planejado da água pluvial como enchentes, 

contaminação e assoreamento de corpos d’água não dimensionados para a recepção. 

Como sugestões para trabalhos futuros podem ser realizados: 

 ensaios para determinação da real capacidade de peso suportada por um telhado 

que tenha as mesmas características empregadas nas unidades habitacionais do 

Residencial Buena Vista; 

3,46 m = a1 
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 implantação de uma cobertura verde extensiva de sistema modular em uma das 

unidades habitacionais para realização de ensaios de medição efetiva da 

capacidade de retenção de água pluvial; 

 realização de ensaios de análise do desempenho térmico a partir da cobertura 

verde implantada. 
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