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1. RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo a análise de parâmetros 

técnicos para projeto de telhados verdes, com enfoque em telhados de residências. 

Tal tema, se insere no contexto do combate às enchentes e da necessidade de meios 

alternativos de suprimento de água.  

Um protótipo de telhado verde foi construído no campus do Instituto Mauá de 

Tecnologia, em São Caetano do Sul – SP, de modo a terem seus dados de águas 

escoadas coletadas no segundo semestre do ano de 2016. Além da coleta de dados, 

serão feitos testes de qualidade da água para saber o tipo de consumo que essa água 

poderá ter após a passagem por todas as camadas do sistema construído. 

2. INTRODUÇÃO 

A água tem um papel fundamental na criação da vida no planeta Terra, assim como a 

sobrevivência de todas as espécies estão diretamente relacionadas com a água.  

A dependência que o ser humano tem com a água vai além do consumo próprio, 

higiene pessoal e alimentação. A taxa de utilização de água per capita diária aumentou 

tanto ao passar do tempo que, em muitos lugares do globo terrestre, o ciclo hidrológico 

natural já não dá mais conta da alta demanda imposta pelo ser humano, sendo 

necessário adotar medidas para garantir a demanda deste recurso de modo 

sustentável. Ao mesmo tempo, muitas cidades não possuem a infraestrutura 

necessária para conter chuvas de grande intensidade. O telhado verde é uma solução 

viável e sustentável para muitos locais com tais problemas. 

3. OBJETIVOS 

O projeto tem como objetivo simular e analisar dados de um protótipo de um telhado 

verde para retenção de águas pluviais, com foco em telhados residenciais. 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica sobre o tema que abrange 

pesquisas já realizadas sobre drenagem e sistemas de retenção de águas pluviais, 

principalmente em telhados verdes. Os dados obtidos de tais estudos serão úteis para 

comparação com os dados obtidos no experimento. 

Após análise das variáveis que influenciam o dimensionamento deste sistema, 

estabeleceu-se que o fator mais importante a se analisar nesse estudo são as 

diferentes características da chuva e do sistema de retenção de águas pluviais. 

Um protótipo foi desenvolvido, procurando as melhores medidas (inclinação e 

espessura das camadas) para o seu melhor desempenho, com o menor custo 



benefício, podendo ser facilmente replicado em maior escala em um projeto 

residencial. 

Seu potencial será avaliado por meio de ensaios com diferentes intensidades de 

chuva, calculando a quantidade de água retida no telhado verde durante o tempo de 

duração do evento. Além disso, ensaios do solo e da qualidade da água serão 

desenvolvidos a fim de recolher o máximo de dados possíveis do modelo elaborado. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O protótipo foi construído em placas de vidro de 8 mm de espessura, com 1 metro de 

largura e de comprimento, e com 40 cm de altura, conforme indicado na figura 1. Para 

sustentá-lo, foi construído um suporte de metal com travamentos laterais.  

 
Figura 1: Modelo do protótipo em perspectiva, corte e planta. Medidas em centímetros. 

Foi escolhido o vidro como material da caixa para poder visualizar todo o 

funcionamento do protótipo e a percolação da água da chuva projetada, garantindo a 

impermeabilidade da mesma. 

Cinco furos de 5 cm cada foram feitos na caixa: um para extravasar água quando o 

sistema já estiver saturado e outros quatro para coletar a água a ser analisada. 

A inclinação escolhida para o protótipo foi de 5º (ou 8,7%) na direção dos quatro furos 

coletores. 

Este protótipo de telhado verde é formado por quatro camadas: camada drenante, 

formada de argila expandida; camada filtrante, formada por uma manta geotêxtil 

(bidim); camada do substrato, formado por terra vegetal; e a camada vegetal, formado 

por grama esmeralda. 

As chuvas de projeto foram calculadas pela equação obtida por Martinez e Magni 

(1999) para o Estado de São Paulo, conforme a Equação 1. 
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Onde T é o período de retorno medido em anos, t é a duração da precipitação em 

minutos e i é a intensidade da precipitação em mm/min. 

O período de retorno e o tempo de duração da precipitação escolhidos, bem como a 

intensidade resultante encontram-se na tabela 1: 

T (anos) t (minutos) i (mm/min) 

10 5 2,88 

10 10 2,44 

10 60 1,00 

Tabela 1: Período de retorno, tempo de duração e precipitação utilizado nas chuvas de projeto do experimento. 

Para simular tais intensidades de chuva de projeto, foram construídas três estruturas 

de PVC que recebem água por meio de um recipiente conectado por uma mangueira. 

A calibragem foi feita por meio de testes, onde as variáveis foram o diâmetro dos furos 

nos canos de PVC, a quantidade de furos e a nível da água no balde. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Seguindo a metodologia apresentada, com os resultados obtidos de ensaios de solo, 

qualidade e quantidade de água retida no protótipo, compilar-se-ão os dados obtidos 

para verificar a viabilidade e a eficiência do projeto de telhado verde proposto. 
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