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1.RESUMO 

A água é um bem natural precioso da população, encontrada em todo o planeta 

Terra. Mas devido ao crescimento populacional e o uso desenfreado da água, 

futuramente podemos enfrentar problemas de escassez hídrica. Pensando nisso, este 

estudo tem como objetivo estudar a viabilidade da captação de águas pluviais a partir 

do sistema de telhado verde em residências unifamiliares no município de São 

Vicente-SP, para o uso não potável dessa água em vasos sanitários e limpeza da área 

externo da casa. O sistema de telhado verde já vem sendo utilizado há muitos anos 

na história da arquitetura e engenharia com diversas finalidades. Neste trabalho foi 

analisado o aproveitamento de águas pluviais para fim sustentável, que atenda 

benefícios ambientais, sociais e financeiros. Com o objetivo de analisar sua 

funcionalidade, pensando principalmente na redução do consumo de água potável, 

assim como analisar a economia financeira que trará para os usuários da residência. 

Para isso foi construído um protótipo de telhado verde, que foi submetido a ensaio 

controlado e será comparado aos índices pluviométricos da cidade de São Vicente. 

 

2.INTRODUÇÃO 

A falta de água pode ser um dos grandes problemas mundiais que pode afetar 

a sobrevivência dos seres humanos. Neste cenário, o trabalho estudou a viabilidade 

do uso da água pluvial captada pelo telhado verde, para fins não nobres. Em muitos 

lugares do mundo e até mesmo no Brasil o telhado verde vem sendo usado. Pois ele 

traz inúmeras vantagens para quem o utiliza e para o meio ambiente. 

Em algumas cidades, a população pode contar com o IPTU Verde, que é um 

incentivo do governo que fornece descontos no IPTU para proprietários que 

contribuem para a preservação e recuperação do meio ambiente. 

 

3.OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é analisar a viabilidade da utilização das águas 

pluviais captada pelo telhado verde para o uso não potável em uma residência 

unifamiliar, pensando na economia de água e financeira para o proprietário. 



4. DESENVOLVIMENTO 

A preocupação com o meio ambiente vem crescendo e o telhado verde é uma 

grande alternativa a favor da sustentabilidade. Diversos tipos de telhado verde já vêm 

sendo utilizado ao redor do mundo, graças as suas inúmeras vantagens. A cobertura 

verde promove benefícios como: a melhora na qualidade do ar, auxilio no combate a 

enchentes, redução das ilhas de calor, ajuda no conforto térmico de ambientes 

internos da edificação, contribui com a redução dos níveis de dióxido de carbono na 

atmosfera, protege e prolonga a vida útil da edificação, favorece o isolamento 

acústico, amortece ruídos em ambientes urbanos e funciona como uma alternativa de 

captação de águas pluviais, que é o foco do nosso projeto. Pode se levantar vários 

aspectos positivos para o aproveitamento de águas pluviais, pois substitui o uso de 

água potável, possibilitando uma redução do desperdício no consumo de água e 

minimizando os riscos de escassez de água e problemas hídricos. Um telhado verde 

é constituído por diferentes camadas, dentre elas: a camada de impermeabilização, 

camada de drenagem, camada de substrato e vegetação (BALDESSAR, 2012). O 

telhado verde pode ser executado em construções novas ou em construções já 

existentes. 

 

5. METODOLOGIA  

 Os cálculos de consumo de água serão feitos baseados na tabela de 

Parâmetros de Engenharia para estimativas da demanda residencial de água. Será 

considerada uma residência com 4 habitantes. Foi executado um protótipo de telhado 

verde com as dimensões de 0,60m de profundidade e largura com 0,35m de altura, 

com a finalidade de fazer a simulação de chuva em cima e determinar a quantidade 

de água que pode ser absorvida e reservada pelo mesmo. O protótipo foi montado 

com as seguintes camadas: vegetação (grama Esmeralda), substrato, manta de 

absorção, camada anti raiz e de drenagem, composta pelo Ecodreno (módulos rígidos 

feitos de material reciclado, fornecidos pela empresa Ecotelhado) preenchidos de 

argila expandida, e por fim a camada de impermeabilização, constituída pela manta 

asfáltica. No nosso projeto, a simulação de chuva foi feita baseada no período de 

recorrência da região da Baixada Santista, de 150 L/m²/h (ALMEIDA et al., 2014). No 

nosso protótipo, que possui 0,3481m² de área interna, foi feito o ensaio com 52,215 



L/h. O sistema foi irrigado por 1 hora, o que corresponde a 0,87 L/min. Além de ser 

avaliado em porcentagem a quantidade de água que poderá ser reaproveitada, será 

feita também, uma comparação com os dados pluviométricos da cidade de São 

Vicente, para avaliar o quanto de água poderia ser reaproveitada nos períodos mais 

chuvosos. 

 

6. RESULTADOS PREMILINARES 

Após 1 dia de executar o ensaio de chuva controlada, chegamos ao resultado 

de quanto de água passou para ser reaproveitada e quanto foi retida. Nosso protótipo 

ficou com uma lâmina de água de 15 cm, resultando em 52,20 litros de água que 

passou por todas camadas. Porém é necessário descontar o volume que os 

Ecodrenos ocupam no nosso protótipo. Cada Ecodreno ocupava um espaço que 

comportaria 650ml, como são 4 no nosso protótipo, no total são 2,60 litros a ser 

descontado. Então o volume de água que ultrapassou as camadas nesse ensaio foi 

de 49,60 litros e a quantidade que ficou retida foi de 2,615 litros. Isso significa que 

94,99% da água pode ser reaproveitada e 5,01 % da água ficou retida nas camadas 

no nosso protótipo. 
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