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RESUMO 

O projeto em questão aborda o tema denominado cobertura viva, vulgo telhado 

verde, com a construção da estrutura ao método da automação implantada. Uma 

das vantagens desta estrutura é proporcionar isolamento acústico e isolamento 

térmico. Através de fórmulas matemáticas foram desenvolvidas linhas de 

programação, as quais efetuam atividades automatizadas a fim de facilitar o controle 

do escoamento e tratamento do ph da água absorvida pela chuva e reutilizando-a 

para irrigação do jardim, contribuindo desta forma efetivamente na sustentabilidade 

do planeta, possibilitando novos avanços tecnológicos e ambientais. Considerando 

condições climáticas, os resultados obtidos neste projeto estão disponibilizados para 

contribuição de estudos e melhorias futuras. 

 

INTRODUÇÃO 

Com um grau elevado de importância, será abordado o tema da Cobertura 

Viva, a qual existe um elo entre a tecnologia e sustentabilidade promovendo 

inovação mediante uma real necessidade da sociedade. Devido ao crescimento 

populacional, há grande preocupação com temas ambientais, e diversas tecnologias 

têm sido implementadas com foco em sustentabilidade. Com isso, cogita-se a 

obrigatoriedade de cobertura viva em novas edificações, o que já acontece em 

algumas regiões como a cidade de Recife, com requisitos e normas para 

padronização deste novo modelo. 

A domótica, por sua vez, conhecida como automação residencial, é geralmente 

utilizada para melhorar a qualidade de vida do ser humano ao automatizar suas 

tarefas diárias que muitas das vezes demandam tempo e esforço físico. Conforme 

expressado por Bolzani em (2010), esta mescla várias áreas a fim de atender as 

necessidades do usuário que possuem acesso a tecnologias voltadas à residência, 

podendo subdividir o controle destas atividades em: controle da segurança, 

climatização, iluminação. É recomendável que a automação residencial substitua 

tarefas realizadas com maior frequência no dia a dia, pois necessita de um controle 

central a fim de enviar os comandos aos equipamentos que estão conectados a ele. 

 

 

 

 



OBJETIVO 

O objetivo principal é facilitar o controle do escoamento e tratamento da água 

absorvida pela chuva e reutilizá-la para irrigação do jardim em uma residência. Para 

tanto, a implementação de tais melhorias à cobertura viva tradicional fará uso das 

facilidades que a automação oferece mediante as necessidades diárias do ser 

humano. 

 

METODOLOGIA 

O método utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa científica se deu a 

partir de estudos bibliográficos e artigos científicos publicados recentemente. Outro 

método utilizado foi a confecção de um protótipo de cobertura viva, com um sistema 

de irrigação automatizado, onde foram realizados testes experimentais para 

verificação do bom funcionamento dos dispositivos utilizados e também coleta de 

dados. Visando melhorar as vantagens existentes no uso da cobertura viva, através 

do software Elipse Scada, programação em linguagem C++ com utilização do 

microcontrolador arduino uno e modelos matemáticos, aplicados à física e química 

para dimensionar todo o sistema hidráulico, eletrônico e mecânico para projetar 

cálculos a fim de obter resultados preliminares na automação do reuso e aplicação 

da água coletada. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A estrutura do protótipo foi construída com dimensões 50cmx50cmx50cm 

(comprimento x largura x altura). Possui um ângulo de inclinação do telhado de 3º, 

no intuito de captar a água pluvial em uma cisterna de 1000 ml.  

Na alvenaria foi utilizado impermeabilizante, manta sintética e para confecção das 

camadas da cobertura viva foram utilizados manta geotêxtil, argila expandida, manta 

filtrante, adubo vegetal, membrana de proteção contra raízes, solo e vegetação. No 

desenvolvimento da automação foram utilizados o Elipse Scada e Arduino para 

controle dos dispositivos conectados a ele, como: motor de passo com caixa de 

redução no controle de vazão da água captada, bomba de aquário para sistema de 

irrigação, sensor para controle de nível e pH da água e demais tratamentos 

necessários.  

Foram realizadas pesquisas em artigos científicos publicados e livros para o 

desenvolvimento dos sistemas e análises futuras do controle do pH da água. 



RESULTADOS PRELIMINARES 

Verificou-se que em nível experimental quando adicionado um determinado 

volume de água sobre a cobertura viva, obtém-se valores de retenção diferentes 

tanto quanto na alvenaria (região do protótipo sem cobertura viva), ou seja, o 

resultado é inversamente proporcional, quanto mais retenção de água, menor será a 

temperatura interna (temperatura analisada com um manômetro digital). 

Isolamento Acústico: lado interno, temos uma diminuição de 18,6 dbs em relação ao 

lado externo (Interno 74 dbs e externo 91 dbs), proporcionando assim conforto 

acústico dentro da edificação. 

Temperatura Ambiente: com uma cobertura viva na edificação há uma redução de 

14,3ºC comparada ao ambiente externo. Nessa análise, obtêm-se redução na fatura 

de consumo da energia elétrica pelo ar condicionado.  
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