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RESUMO 

Uma das áreas de estudo da Engenharia Civil e Arquitetura é pesquisar sobre a 

infraestrutura das áreas urbanas, seguindo essa linha de pesquisa, este projeto tem o 

intuito de introduzir a fachada verde do tipo vegetação-PET como auxilio de sanar 

umas das principais problemáticas das cidades brasileiras, as enchentes. Verificando, 

com o auxílio da Biologia e a análise de resultados obtidos através de experimentação, 

o quanto essa técnica ajuda na redução de enchentes com base nos índices 

pluviométricos das cidades Brasileiras. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A grande taxa de crescimento populacional, apontada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) como de 0,77% entre 2016 e 2017, ocasiona o aumento 

das áreas urbanas. Um dos requisitos necessários a qualquer cidade é um sistema 

de recolhimento de água pluvial adequado e funcional, visto que a pavimentação 

impede a absorção da água pelo solo nos centros urbanos, mas isso não é encontrado 

na maioria das cidades brasileiras, que sofrem com enchentes frequentemente, que 

são ainda mais agravadas pelo descarte incorreto do lixo. 

Este trabalho surgiu como uma alternativa de utilizar a técnica de fachada verde do 

tipo vegetação-PET como um redutor do escoamento superficial através da absorção 

da água da chuva pelas plantas e substrato do sistema, possivelmente reduzindo o 

volume de enchentes onde a técnica for aplicada. E também proporcionará a retirada 

de garrafas PET do meio ambiente. 

 

2. OBJETIVOS 

Verificar a viabilidade da fachada verde do tipo vegetação-PET na redução das 

enchentes nas mais diversas cidades, ampliando o estudo sobre novas tecnologias 

de redução do escoamento superficial urbano. 

 

3. METODOLOGIA 

Este projeto baseia-se em uma pesquisa quali-quantitativa e experimental que busca 

desenvolver e solucionar a problemática apresentada com base no objetivo da 

pesquisa, utilizando a alternativa da fachada verde com garrafas PET, substrato e 

vegetação. Uma pesquisa bibliográfica foi realizada com o intuito de definir uma 

vegetação que seja adequada, biologicamente e esteticamente, ao sistema fachada 



verde do tipo vegetação-PET. O experimento que está sendo realizado será capaz de 

indicar o volume de água que será absorvido pela fachada verde. Para isso serão 

utilizados sensores de fluxo e um kit Arduino, junto a materiais de conexão para o 

funcionamento do sistema. A parte qualitativa e quantitativa desse projeto trata-se da 

análise da redução do escoamento superficial gerada pela fachada verde, analisando 

se é uma solução viável para a redução de enchentes nas cidades. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

O primeiro passo do projeto foi a escolha das vegetações que tivessem características 

compatíveis ao sistema. Foram escolhidas a Tradescantia zebrina (Trapoeraba-roxa) 

e a Tradescantia albiflora (Trapoeraba rosa), ambas da família Commelinaceae. 

Optou-se por tais espécies por serem perenes, necessitarem de umidade e se 

desenvolverem sem necessidade de manutenção frequente quando em substrato 

adequado, de acordo com Romahn (2000). Suas folhagens vastas e cheias criam um 

aspecto visual bonito, atendendo aos critérios de estética do projeto. 

   
Figura 1 – Sensor de fluxo. Figura 2 – Kit Arduino. Figura 3 – Sistema montado. 

No experimento está sendo analisada a redução do escoamento superficial que a 

fachada verde do tipo vegetação/PET proporciona. Para isso foi feito uso de uma 

mangueira, ligada a uma fonte de água, que foi acoplada a um sensor de fluxo (Figura 

1) conectado a um kit Arduino (Figura 2) para exibição das informações do sensor em 

um computador com o auxílio do software Arduino Online, assim obtendo a vazão e o 

volume da água. A ponta da mangueira, ajustada para dispersão em área, afeta a 

vegetação por completo, 0,64 m². Foi utilizada uma calha, para coleta da água que 

escoa da fachada verde, que é acoplada a um segundo sensor de fluxo medindo a 

vazão e o volume de saída. Gerando o sistema (Figura 3) utilizado como base para 

os experimentos. Após o término dos testes, foi realizada a análise de todos os dados 

obtidos através do experimento. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

https://www.jardineiro.net/familia/commelinaceae


Com o final do teste foram produzidas tabelas que permitem a percepção da absorção 

de água pela fachada verde (Tabela 1). O resultado parcial obtido com o teste 

realizado foi de uma absorção de 4,28% em um intervalo de 5 minutos de chuva em 

uma área de 0,64 m². 

Tabela 1 – Resultado do Experimento - Vazão e Volume de 
Água por Minuto. 

Tabela 2 – Variante de Erro e Porcentagem 
de Absorção. 

 

 

Foi percebido que houve uma absorção significativa de água nesse intervalo de 

tempo, principalmente se avaliarmos esses dados aplicados a maiores áreas. 

Nesse teste, especificamente, foi encontrada uma inconsistência com um dos 

sensores utilizados, sensor F1, onde ele marcava um volume 0,03 litros maior, a cada 

10 segundos, do que o sensor F2. Por esse motivo foi calculada uma variável para 

corrigir essa diferença. Num período de 5 minutos 25 segundos, tempo de lançamento 

de água sobre as plantas, em relação à incompatibilidade do marcador de volume, foi 

determinada a variável de 0,945 litros não contabilizados pelo sensor F2 (Tabela 2), 

por isso esse valor foi somado ao volume final de F2. 
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Vazão Média

(L/min)
Volume (L)

Vazão Média

(L/min)
Volume (L)

1º minuto 5,58 5,86 0,21 0,21

6º minuto 2,50 31,87 1,27 5,58

11º minuto 0,00 31,87 1,78 12,23

16º minuto 0,00 31,87 1,75 21,63

21º minuto 0,00 31,87 1,39 29,56

Sensor de Entrada (F1) Sensor de Saída (F2)

Tempo

Variante de Erro 0,945

Volume Final Encontrado (Litros) 29,56

Volume Total (Litros) 30,51

Absorção (Litros) 1,37

Porcentagem de Absorção (0,64 m2) 4,28%
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