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RESUMO
No Brasil, a conscientização sobre os benefícios ambientais do telhado verde e, mesmo os
incentivos econômicos iniciaram somente nos últimos anos, com a introdução da certificação de
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), e a exigência de controle de escoamento
pluvial em um grande número de cidades. Sendo a tecnologia do telhado verde desenvolvida em
outros países, especialmente a Alemanha, e importada para o Brasil, essa merece um estudo
detalhado para a sua adequação à realidade brasileira. Observa-se que, dadas as dimensões do
território brasileiro, e a variabilidade climática existente, a vegetação especificada para o telhado
verde de uma região pode não ser adequada para outra. Além disso, o benefício no controle
quantitativo das águas pluviais pode ser questionável, em função do comportamento dos diferentes
padrões de chuva que ocorrem nestas regiões. Buscando avaliar estes condicionantes, foi instalado
um telhado verde experimental na cidade de Santa Maria-RS, no extremo Sul do Brasil. Os
principais objetivos da pesquisa foram analisar o comportamento de diferentes espécies de plantas
ornamentais, indicadas para telhados verdes, quando submetidas às condições climáticas locais,
além de analisar o grau de controle quantitativo das águas pluviais.

ABSTRACT
In Brazil, the awareness about the environmental benefits of green roof, and even economic
incentives began only in recent years, with the introduction of LEED’s (Leadership in Energy and
Environmental Design) certification, and the need to address stormwater runoff control in a
sustainable way in a large number of cities. As the green roof technology was developed in other
countries, especially Germany and imported to Brazil, it deserves a detailed study for their
suitability to the Brazilian reality. Due to large Brazilian territory, and the existing climate
variability, the vegetation specified for the green roof of a region may not be suitable for another.
Moreover, the benefit in the stormwater quantitative control may be questionable, depending on the
behavior of different rainfall patterns that occur in these regions. Trying to evaluate these
constraints, an experimental green roof was installed in the city of Santa Maria-RS, Southern Brazil.
The main research objectives were to analyze the behavior of different ornamental plants species,
indicated for green roofs, when submitted to the local climate, and analyzing the quantitative
stormwater control.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, a preocupação com a preservação do meio ambiente é indiscutivelmente
necessária, principalmente em regiões dotadas de intensa urbanização. Formação de zonas de calor,
impermeabilização dos solos, deficiências no escoamento pluvial e o comprometimento da
qualidade da água são apenas alguns dos problemas que surgem devido à massiva e desenfreada
urbanização. Entre as alternativas atualmente adotadas para reversão desses impactos antrópicos nas
cidades, pode ser citado o uso de telhados verdes, que se resume basicamente na aplicação e uso de
vegetação sobre a cobertura das edificações.
Alguns estudos vêm demonstrando que a prática confere uma significativa melhoria da
qualidade ambiental, atuando como inibidor das zonas de calor, seqüestrador de poluentes,
recuperador de ecossistemas degradados e, principalmente, atuando sobre o controle do escoamento
pluvial superficial.
A utilização do telhado verde merece especial destaque também, pois atua como elemento
compensador dos espaços verdes perdidos devido à impermeabilidade dos solos nos centros
urbanos. Dessa forma, essa prática vem sendo incluída como medida compensatória em planos
diretores de uso e ocupação do solo de algumas cidades que, a exemplo de Porto Alegre-RS, que
vêm adotando a prática como forma de preservar as características naturais do ambiente urbano,
conferindo até mesmo certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) para
edificações dotadas de tal tecnologia.
Sendo a tecnologia do telhado verde desenvolvida em outros países e importada para o Brasil,
essa merece um estudo detalhado para a sua adequação à realidade brasileira, em função da grande
variabilidade climática espacial presente no país. Por exemplo, para o atendimento às
funcionalidades do telhado verde, uma determinada espécie vegetal, aplicada em uma dada região
de clima quente e seco, pode apresentar comportamentos distintos com relação à outra região com
temperaturas em média baixas e alta umidade.
A variedade de espécies vegetais que podem ser escolhidas para aplicação em um telhado
verde é muito ampla. Oberndorfer et al. (2007), afirmam que a composição e as características da
vegetação impõe restrições ao uso de certas espécies como a necessidade de irrigação, de acordo
com a

sazonalidade dos eventos chuvosos, baixa taxa de resistência quando submetidos a

temperaturas extremas e ocorrência de ventos fortes.
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Do ponto de vista morfológico, plantas com folhas pequenas e duras, onde há a presença de
tecidos de sustentação devem ser preferidas (Almeida, 2008), principalmente quando se trata de
telhados extensivos. Neste caso, as espécies ditas CAM (Crassulacean Acid Metabolism), que
possuem tolerância ao estresse hídrico, com origem em ambientes desfavoráveis, são ideais para
locais de clima tropical ou subtropical.
O presente trabalho considera um estudo de caso na cidade de Santa Maria/RS. A cidade está
localizada em uma região de clima subtropical úmido, para as quais se verificou a necessidade de
uma melhor avaliação da adequação de algumas espécies vegetais usadas nos telhados verde para a
climatologia exposta. Tal análise permite avaliar a eficiência do telhado, já que a sanidade das
espécies vegetais está intimamente ligada ao controle qualitativo e quantitativo das águas pluviais.
O controle qualitativo é realizado por meio da “filtragem” da água pluvial através da
vegetação e solo, enquanto o controle quantitativo é realizado via interceptação, armazenamento da
água no solo e evapotranspiração.
Assim, com a finalidade de verificar a adequabilidade da vegetação frente a uma condição
climática específica, e o real benefício que a utilização de telhados verdes trás para os aspectos
quali-quantitativos do escoamento pluvial, foi construído nas dependências da Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM) um módulo experimental de telhado verde.
O módulo experimental foi monitorado durante um período de 8 meses. Durante este período,
as análises sobre o controle quantitativo do escoamento pluvial foram realizadas por meio do
monitoramento da precipitação e do volume excedente do telhado. Aspectos relacionados com a
qualidade da água foram determinados por meio de análises laboratoriais e, a adequabilidade da
vegetação às condições climáticas da região foi verificada por meio de análises de fitossanidade. A
metodologia aplicada no estudo é descrita em detalhes a seguir.

2 METODOLOGIA
Para análise e atendimento aos objetivos do presente trabalho, foi construído uma estrutura de
telhado com aproximadamente 12m², sendo que a mesma foi dividida em duas regiões: em metade
da área foi construído o telhado verde, e na outra metade, um telhado convencional, com cobertura
de telha de fibrocimento (Figura 1 e Figura 2).
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Figura 1 - Esquema ilustrativo do módulo experimental

Figura 2 - Módulo de EVA

O sistema do telhado verde executado é composto por módulos pré-fabricados
fabricados de telhas de
EVA e aglomerante que formam uma espécie de caixa com oito células (Figura
igura 2),
2) dentro das quais
é colocado o substrato de terra e inserida a vegetação.. Essa estrutura é assentada sobre um
recipiente plástico (galocha), que tem aproximadamente 3 cm de altura, e tem a função de reter uma
parcela da água da chuva, que é utilizada pela vegetação durante
urante os períodos de estiagem.
Na área reservada aoo telhado verde,
verde foram instalados 24 módulos, cada qual com oito células,
preenchidas por terra e vegetação. Como um dos objetivos do estudo também era identificar
espécies vegetais adaptadas às condições climáticas da região,
região, inicialmente foram testadas duas
espécies, conhecidas popularmente
mente por gazânia
g
(Gazania rigens) e calanchôe (Kalanchoe
(
blossfeldiana).. Posteriormente, foram introduzidas quatro novas espécies - conhecidas como falso
boldo (Plectranthus barbatus), gravatinha (Chlorophytum
(
comosum), aspargo palito (Asparagus(
densiflorus ‘sprengeri’)) e echevéria
echev
(Echeveria sp) - dado que as espécies não resistiram às
estiagens, conforme será discutido posteriormente.
posteriormente

Gazania rigens
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Kalanchoe blossfeldiana

Plectranthus Barbatus

Chlorophytum Comosum

Asparagus-densiflorus
densiflorus ‘sprengeri’

Echeveria glauca

Figura 3 – Espécies vegetais aplicadas no telhado verde

O primeiro conjunto de vegetação foi plantado nos módulos e, após a segunda semana de seu
plantio, eles foram dispostos sobre a estrutura do telhado. Para evitar os efeitos que uma espécie
pode exercer sobre a outra, inicialmente os módulos foram dispostos de tal forma que tanto os
módulos com gazânia,
ânia, como os de calanchôe
c
e ficassem sempre no mesmo lado.
A estrutura do telhado verde e seu aspecto logo após a disposição dos módulos pode ser
observado nas Figuras 4 e 5.

Figura 4 - Estrutura do telhado verde e telhado

Figura 5 - Estrutura do telhado verde e telhado

convencional

convencional
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No telhado verde, foi instalado um dreno na extremidade inferior da estrutura de suporte, de
forma que todo o escoamento excedente da precipitação seja drenado para o seu interior e, a partir
dele, derivando para uma tubulação vertical, que conduz a água até um reservatório de 500L
instalado em região sob o telhado. O volume de 500L foi determinado a partir da análise de chuvas
intensas da cidade, dada pela equação IDF local (Belinazo & Paiva, 1996), para um período de
recorrência de 10 anos.
O telhado convencional foi revestido com telhas de fibrocimento, compreendendo uma área
igual a do telhado verde. Um sistema drenante também foi instalado, para captação e posterior
determinação do escoamento resultante das precipitações.
Para o monitoramento da precipitação, foram instalados um pluviômetro e um pluviógrafo,
exatamente no centro da estrutura do telhado, que permitem a determinação do volume total de
chuva. Os volumes registrados no pluviômetro e no pluviógrafo são comparados com o de um
pluviógrafo do INMET, localizado a aproximadamente 2,5 km do telhado verde, para fins de
verificação. Do posto do INMET também são obtidos outros dados climatológicos, a exemplo da
temperatura, umidade, radiação, entre outros, que atualmente são utilizados para estimativa da
evapotranspiração, em um estudo que dará sequência a esta análise.
O volume drenado a partir de cada um dos telhados é coletado e conduzido para reservação, e
sua distribuição temporal é medida por sensores de nível instalados em cada reservatório. Uma
leitura manual de nível também é realizada ao final de cada evento chuvoso, de forma a corroborar
com os dados fornecidos pelo sensor, permitindo a detecção de eventuais falhas de leitura do
mesmo. Após cada evento chuvoso, cada um dos reservatórios é aberto e toda a água armazenada é
eliminada, o reservatório é lavado, e fica aguardando o próximo evento. Posteriormente, em função
do nível lido, é determinado o volume coletado em cada reservatório, que foi previamente cubado.
Nesta mesma ocasião, é realizada a amostragem de água de cada um dos reservatórios, nos períodos
destinados à coleta, que são de freqüência mensal ou de duas vezes ao mês, de acordo com a
ocorrência de chuvas. A análise de qualidade de água foi iniciada no mês de fevereiro de 2011.
A análise da fitossanidade das plantas é realizada por meio de inspeção in loco, de forma
quali-quantitativa. Visualmente, é feita uma caracterização sobre o aspecto da vegetação, onde são
identificadas as datas em que se verificam períodos de estresse, e/ou períodos de maior vigor.
Quantitativamente, é feita uma estimativa da taxa de sobrevivência da vegetação plantada, em cada
uma das inspeções.
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Os dados de precipitação e volume são utilizados para a determinação do coeficiente de
escoamento em cada um dos telhados e realização de um balanço hídrico simplificado, de forma a
identificar os volumes máximos armazenados no telhado verde em cada um dos eventos. Os
aspectos qualitativos da água coletada estão sendo analisados em termos de cor, turbidez, sólidos
presentes, cloretos, pH, entre outros. A análise da adequabilidade da vegetação permite identificar
qual, ou quais, as espécies que se mostraram mais adaptadas às condições climáticas da cidade de
Santa Maria-RS.
Durante o período de monitoramento, o telhado verde não recebeu qualquer tipo de irrigação,
justamente para verificar a resistência das plantas frente às diferentes condições climáticas locais.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados encontrados mostram que, com relação aos aspectos quantitativos, o telhado
verde conseguiu reduzir significativamente o escoamento pluvial, com minimização dos volumes
escoados em aproximadamente 40%, em média, quando comparado ao escoamento gerado no
telhado convencional. Verificou-se também que, em média, o armazenamento máximo de cada
módulo foi o equivalente a 5L.
A figura 6 mostra em escala principal as intensidades pluviométricas, e em escala secundária
os valores de escoamento no telhado convencional (CE-TC) e do telhado verde (CE-TV). Os
resultados também podem ser verificados na Tabela 1.
A partir da análise dos eventos de chuva apresentados na Figura 6, pode-se inferir que o
telhado verde conseguiu reter parte, ou o total da precipitação ocorrida, conduzindo a um
escoamento superficial significativamente inferior aquele gerado no telhado convencional,
comprovando a sua eficácia na diminuição do escoamento das águas pluviais.
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Figura 6 - Avaliação do escoamento superficial no telhado verde e telhado convencional

Na Figura 7, é apresentada a sequência dos eventos ocorridos sobre o telhado, com destaque
(zona cinza) para aqueles em que foi possível aproveitar o produto do monitoramento. Essa figura é
apresentada para facilitar o entendimento dos resultados, visto a eficiência do telhado verde em
reduzir o escoamento superficial foi influenciada pela condição de umidade antecedente do solo.
Isso pode ser observado à medida em que, durante os períodos de estiagem, o coeficiente de
escoamento foi significativamente inferior aquele obtido para períodos de abundância de chuvas.
Pode-se notar, por exemplo, os eventos do dia 18 e 25/03, que obtiveram um escoamento
praticamente nulo, em função do longo período de estiagem que o antecedeu. Esse fato pode ser
justificado pela pouca umidade presente no solo, aumentando a capacidade de armazenamento do
módulo do telhado verde. Em particular, também pode ser observado que no evento N (Figura 6), o
escoamento foi máximo para ambos os telhados. Para essa data, em função da elevada intensidade
de chuva, houve o extravasamento de ambos os reservatórios devido à superação da sua capacidade
de armazenamento.
Tabela 1 – Valores de coeficiente de escoamento no telhado verde (TV) e telhado convencional (TC)

Evento

Precipitação (mm)

Coeficiente Escoamento TV

Coeficiente Escoamento TC

A

24/11/10

45,4

0,617

0,808

B

02/12/10

21,0

0,525

1,000
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C

11/12/10

6,0

0,281

0,786

D

20/12/10

35,0

0,417

0,914

E

08/01/11

24,2

0,178

0,954

F

12/01/11

8,0

0,000

0,260

G

28/01/11

10,0

0,683

1,000

H

01/02/11

15,0

0,150

0,888

I

04/02/11

25,0

0,748

1,000

J

10/02/11

40,0

0,377

0,524

K

18/03/11

8,0

0,000

0,938

L

25/03/11

2,0

0,000

0,911

M 28/03/11

56,0

0,507

0,833

N

13/04/11

103,0

1,000

1,000

O

16/04/11

4,6

0,100

0,510

P

18/04/11

4,8

0,000

1,000

Q

25/04/11

59,0

0,656

0,907

R

02/05/11

26,0

0,352

0,915

S

11/05/11

30,0

0,534

0,917

T

12/05/11

7,0

0,893

1,000

U

23/05/11

4,0

0,000

1,000

V

08/06/11

21,0

0,243

0,971

X

17/06/11

28,0

0,343

0,870
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Figura 7 – Relação dos eventos e chuva ocorridos e monitorados no período
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Em se tratando da análise qualitativa, para os eventos monitorados, a água
resultante do escoamento pluvial no telhado verde apresentou maior cor e matéria
orgânica dissolvida do que o telhado convencional, estando associados principalmente à
distribuição temporal dos eventos chuvosos. Os níveis de turbidez registrados foram
praticamente iguais em ambas as estruturas.
Tabela 2 – Características qualitativas do monitoramento

Análises

Telhado Verde Telhado Convencional

pH

6,918

7,789

Condutividade (σ)

377

69,6

Turbidez (NTU)

1,8

1,7

Sólidos Suspensos (mg/L)

3,5

6,9

Sól. Suspensão Voláteis (mg/L)

30,7

22,2

Sólidos Totais (mg/L)

352,8

100,9

Cloretos

2,5

1,25

Quanto ao aspecto de fitossanidade, pôde-se notar que a espécie gazânia, aplicada
na metade dos módulos inseridos, não é recomendada em telhados verdes em locais
com características como as de Santa Maria-RS, pois alcançou um índice de
mortalidade de aproximadamente 75% em apenas um mês após a implantação do
telhado verde. Verificou-se que a mortalidade esteve associada à baixa pluviometria do
período, associada às altas temperatura, que atingiram a faixa dos 36°C, conforme dados
do INMET. A espécie citada aprecia regiões de clima mais ameno e necessidades
moderadas de chuva, não sendo, portanto, recomendada para a região. Após a
mortalidade das gazânias, foram introduzidas as outras espécies no telhado: echevéria,
gravatinha, falso boldo e aspargo.
A segunda espécie avaliada calanchôe, aplicada na proporção restante do telhado
verde, apresentou-se em crescente desenvolvimento, principalmente em períodos de
disponibilidade hídrica, com leve estagnação em períodos de extrema estiagem. Isso
pode ser explicado pelo fato de que a espécie caracteriza-se por ser uma planta
suculenta, da família Crassulaceae, fortemente adaptada a climas quentes e de pouca
disponibilidade de água.
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Observou-se certo domínio da espécie calanchôe sobre as demais. Notou-se que as
plantas da espécie gazânia que se concentraram próximas as calanchôes, acabaram
resistindo ao período de estiagem. Já a gravatinha (Chlorophytum Comosum),
implantada posteriormente, obteve uma taxa de mortalidade de 100%, contrariando a
espécie de falso boldo e echevéria, que permanecem intactos, mesmo havendo
enfrentado períodos críticos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme discutido no contexto, a aplicação do telhado verde como medida de
controle quantitativo do escoamento superficial tem apresentado desempenho
expressivamente satisfatório. No experimento monitorado, chega-se a valores médios de
40% da redução do volume escoado, com relação a uma estrutura de telhado
convencional. Em períodos de baixa pluviometria, esses valores podem ainda se tornar
mais significativos, ultrapassando os 90%. A diferença entre um período e outro, se
deve principalmente pela capacidade limitada de armazenamento de água no módulo
que, em períodos de constante pluviometria, mantém-se próximo ou igual ao da
saturação. Experimentos análogos realizados na UFRGS – IPH chegaram a níveis de
redução do volume escoado de aproximadamente 70% para as primeiras horas de
precipitação (CASTRO e GOLDENFUM, 2011).
Com relação ao aspecto qualitativo, observou-se que o telhado verde teve
praticamente os mesmos níveis de turbidez. O principal aspecto que os diferencia é a
coloração da água após os eventos chuvosos, cujo telhado vede sempre foi mais intensa.
Porém, vale ressaltar, que a qualidade resultante do escoamento poderá ter sido afetada
pelas condições construtivas, ao qual não se utilizou uma manta para retenção de
nutrientes, permitindo o carreamento dos sedimentos do solo. Muitas análises ainda
precisam ser realizadas para confirmar as informações até então coletadas.
A sanidade de algumas espécies vegetais aplicadas e testadas para o clima local
não obtiveram níveis satisfatórios. Uma das possíveis deficiências é a pouca resistência
aos períodos de estiagem, como a primavera e o verão, onde as intensidades
pluviométricas são relativamente mais baixas e as taxas de evapotranspiração
aumentam. Porém, espécies que se caracterizam por armazenar certa umidade em sua
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estrutura tiveram uma maior adaptação, fazendo com que sejam mais recomendas para a
climatologia local.
Atualmente, um modelo de balanço hídrico aplicado ao telhado verde está sendo
desenvolvido, o que permitirá a extrapolação dos resultados até então encontrados para
períodos mais longos de análise.
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