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RESUMO – O entendimento do fluxo de água no solo é essencial para a gestão dos recursos hídricos, 

porém a dificuldade de quantificação in-loco faz da modelagem hidrológica a base para a gestão 

integral desses recursos. O uso desses modelos possibilita uma predição do comportamento das 

estruturas de drenagem urbana, como telhados verdes, facilitando a avaliação da implantação dessa 

técnica a longo prazo. Diante disso, esse estudo buscou avaliar o fluxo de água em um telhado verde 

por meio de um modelo do tipo reservatório durante um período de agosto a outubro de 2019. Para 

isso foi desenvolvido um modelo para simulação de um telhado verde experimental instalado no 

município de Olinda-PE. Foi analisado o comportamento do telhado verde durante eventos naturais 

de chuva, com controle dos volumes de saída e entrada de água. Durante esse período foi observado 

chuvas de até 7,87 mm que foram completamente retidas pelo telhado verde experimental. A partir 

do fluxo de água gerado pelo modelo reservatório foi verificado valores abaixo do ponto de murcha, 

o que justificou a morte da vegetação ao final do período. Além disso, ficou constatado a necessidade 

de um sistema de irrigação durante os intervalos de baixa precipitação. 

ABSTRACT– Understanding the flow of water in the soil is essential for the management of water 

resources, but the difficulty of quantifying in-place makes hydrological modeling the basis for the 

integral management of these resources. The use of these models allows a prediction of the behavior 

of urban drainage structures, such as green roofs, facilitating the evaluation of the implementation of 

this technique in the long term. In view of this, this study sought to evaluate the flow of water on a 

green roof using a reservoir-like model during a period from August to October 2019. A model was 

developed to simulate an experimental green roof installed in the municipality of Olinda-PE. The 

behavior of the green roof during natural rain events was analyzed, with control of the volume of 

water leaving and entering. During this period, rains of up to 7.87 mm were observed, which were 

completely retained by the experimental green roof. From the water flow generated by the reservoir 

model, values below the wilt point were verified, which justified the death of the vegetation at the 

end of the period. In addition, it was noted the need for an irrigation system during low rainfall 

intervals. 

Palavras-Chave – Modelo hidrológico; Modelagem. 
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1-INTRODUÇÃO 

 
 Na gestão dos recursos hídricos é essencial o entendimento do fluxo de água nos diversos 

compartimentos. Porém, a extensão das áreas a serem estudadas assim como a variabilidade dos 

fatores ambientais torna muito difícil a quantificação desses diversos fluxos in-loco (Almeida, 2017). 

Uma ferramenta fundamental para essa quantificação é a modelagem hidrológica, funcionando como 

base para o gerenciamento dos recursos hídricos (Ocampo, 2014; Almeida,2017). 

O fluxo de água no solo pode ser simulado por modelos físicos geralmente com uso da equação 

de Richards, que consiste em equações diferenciais parciais que possibilita a descrição desse fluxo 

no perfil do solo em função do teor volumétrico de água do solo ou gradientes do potencial da água 

no solo (Biggs et al., 2008; Eitzinger et al., 2004).  

Porém, o uso de modelos do tipo reservatório, que são relativamente mais simples que os 

modelos físicos e eficazes na representação da dinâmica do balanço hídrico, vêm sendo avaliados por 

vários estudos (Soares et al.,2017). Esses modelos se baseiam no conceito de capacidade, onde a água 

flui de um compartimento para o próximo até que se atinja uma capacidade de retenção fixa (Eitzinger 

et al., 2004).  

Muitos pesquisadores estudam os processos envolvidos na dinâmica do balanço de água no 

solo, como escoamento, infiltração e distribuição da água na zona não saturada por meio desses 

modelos para avaliar o comportamento, a longo prazo, de técnicas compensatórias de drenagem 

urbana como os telhados verdes (Vanuytrecht et al., 2014; Soulis et al., 2017; Li et al., 2019).  

Vanuytrecht et al. (2014) realizou estudo sobre os impactos das mudanças climáticas no estresse 

hídrico da vegetação e na retenção de águas pluviais de dois tipos de telhado verde (um com vegetação 

sedum-musgo, outro com vegetação ervas-grama) e um telhado de betume. O estudo foi desenvolvido 

na região de Flanges na Bélgica com uso do modelo GreenRoof e foi observado o comportamento 

dessas estruturas sob as mudanças climáticas em um ambiente marítimo temperado para um futuro 

próximo (2050), a pesquisa mostrou que os telhados verdes são ferramenta válida para a redução do 

escoamento superficial mesmo após essas mudanças.   

Em pesquisa realizada, em Atenas, Grécia, por Soulis et al. (2017) foi realizada a modelagem 

do escoamento em telhados verdes por meio de um simples modelo conceitual, que simula uma série 

de três elemento (vegetação, camada de substrato e camada de drenagem) em um sistema de cascata 

de dois reservatórios, e um modelo físico Hydrus 1D. No estudo foram analisados diversos tipos de  
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vegetação e duas profundidades de solo, sendo verificado que tanto o modelo físico quanto o 

conceitual combinavam muito de perto com os hidrogramas observados. Segundo os Autores o 

modelo conceitual teve um desempenho melhor que o modelo físico de simulação, mas o desempenho 

geral de ambos os modelos foi suficiente na maioria dos casos. 

Li et al. (2019) propôs um modelo hidrológico modificado para telhados verdes para descrever 

a retenção de água e liberação em diferentes camadas e durante períodos úmidos e secos, o que pode 

refletir a interação entre o escoamento superficial e o aumento da evapotranspiração real. O estudo 

foi realizado em Shenzhen, China sob condição climática subtropical. O modelo foi desenvolvido 

com base no conceito de balanço hídrico, considerando a camada de substrato e a camada de 

armazenamento de telhados verdes como dois tanques de água em interação. Sendo esse modelo 

capaz de descrever explicitamente a retenção de água e liberação em diferentes camadas e durante 

períodos de seca e umido. 

Segundo Qin et al. (2016), ao avaliar um telhado verde extensivo sem irrigação em Shenzhen 

na China, verificou que o mesmo sofre com estresse hídrico em mais de 35% dos dias do ano, 

independente de um ano seco ou chuvoso.  Esse aspecto está relacionado a limitação de água, pois a 

dementada de água para essas estruturas depende exclusivamente da precipitação (Lu et al., 2014; 

MacIvor et al., 2013). 

Diante do exposto esse trabalho tem o objetivo de avaliar o estresse hídrico da vegetação e o 

desempenho na retenção de água de um telhado verde experimental sob condições climáticas da área 

urbana de uma região tropical úmida, durante um período de baixa precipitação, por meio um modelo 

do tipo reservatório, desenvolvido com o intuito de simular de forma simples o fluxo de água no solo.  

 

2-METODOLOGIA 

 

2.1 Modelo reservatório 

 

O modelo foi elaborado para realizar a estimativa da umidade através do balanço hídrico em 

um determinado perfil do solo. Para realização do balanço o considera um perfil de solo subdividido 

em camadas que funcionam como reservatórios, à medida que a camada superior alcança o limite 

máximo e mínimo a água começa a entrar ou ser retirada da próxima camada. Após a última camada 

atingir o limite máximo o excesso de água passa para a camada de drenagem.  
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Para estimativa variação da umidade nas camadas do solo (θ) é realizado o balanço hídrico de 

acordo com a Equação 1 em um perfil de solo com profundidade subdividida em camadas iguais, 

onde a umidade de saturação é definida como limite máximo de cada camada, enquanto a umidade 

residual como limite mínimo. Para cada camada é realizado um balanço. 

𝑉 = 𝑉𝑖 +𝑊 − 𝑆 − 𝑅     (1) 

Onde V é a variação do volume de água armazenado nas camadas do solo (mm), Vi é o volume 

inicial armazenado na camada de solo (mm), W é o volume de entrada de água na camada (mm), S é 

a extração de água pela atmosféra da camada (mm) e R o excesso de água que passa apara a próxima 

camada (mm).  Para realização do balanço as umidades são multiplicadas pela profundidade da 

camada para obtenção dos armazenamentos de saturação, inicial e de residual de cada camada.  

O volume de entrada da primeira camada equivale a precipitação e a partir da segunda camada 

o excesso de água passa a entrar por meio da infiltração. A extração de água da primeira camada é 

realizada pela evaporação e captação de água das raízes, para as camadas subsequentes, que apresente 

raízes, é considerado a captação de água peças raízes junto a evaporação. O excesso de água da ultima 

camada é considerado escoamento. 

A evapotranspiração potencial foi calculada pelo método Hargreaves (1994), por ser um método 

simples e eficiente na sua estimativa Hilten, (2008). A evapotranspiração foi decomposta em 

evaporação potencial (EP) e transpiração potencial (TP) a partir das Equações 2 e 3. 

𝐸𝑃 = 𝑒(−0,61𝐿𝐴𝐼)𝐸𝑡𝑝 (2) 

𝑇𝑃 = 𝐸𝑡𝑝 − 𝐸𝑃 (3) 

O índice de área foliar (LAI) foi estimado pela Equação 4, para grama com altura da cultura 

(hc) de 0,05 a 0,15 m. A evaporação real foi considerada igual a evaporação potencial, enquanto a 

transpiração real foi obtida a partir do cálculo de captação máxima de água pela raiz (δmáx) a partir 

da relação entre a transpiração potencial e a profundidade da raiz (PR) de água pela raiz de acordo 

com a Equação 5. 

𝐿𝐴𝐼 = 0,24ℎ𝑐         (4) 

δmáx =
𝑇𝑃

𝑃𝑅
 

(5) 

Inicialmente é considerado a entrada de água da precipitação, a determinação da umidade da 

primeira camada é feita a partir da soma da precipitação e da umidade inicial. Ao atingir a umidade 

máxima na primeira camada o restante da água começa a infiltrar na próxima camada, onde a umidade  
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vai ser estimada a partir da soma da infiltração mais a umidade inicial. Portanto, a água só passa para 

camada inferior após a camada superior atingir a umidade máxima.  

Após o armazenamento da água da precipitação é realizada a remoção da água pela evaporação, 

onde a umidade da primeira camada é o resultado da umidade após a precipitação menos a 

evaporação, quando esta atinge a umidade mínima a camada inferior começa a secar. Ou seja, a 

camada inferior só começa a secar após a camada superior atingir a umidade mínima. Ao final da 

evaporação é obtido a umidade estimada para cada camada do perfil naquele intervalo de tempo. Para 

a segunda leitura a umidade inicial para entrada de água da chuva será a umidade resultante do 

primeiro intervalo e assim sucessivamente. Após a evaporação vou considerado a captação de água 

pela raiz nas camadas onde essas estavam presentes. 

Como condição inicial é considerada, para o primeiro intervalo de leitura, a umidade média 

inicial em todo o perfil do solo. Já para o intervalo seguinte a umidade inicial é a umidade estimada 

para cada camada no balanço anterior e assim sucessivamente. O modelo gera como resultado a 

umidade estimada em mm³.mm-³ para cada camada do solo em cada passo de tempo através de 

representação gráfica.  

 

2.2 Telhado verde experimental 

 

Um telhado verde experimental com 1 m² de área foi instalado em uma área residencial no 

município de Olinda-PE. A residência se encontra a 20 m de altitude e posição geográfica 7° 

58’7.48’’S e longitude 34°50’51.57’’O.  A estrutura desse telhado possui uma camada de 50 mm de 

drenagem, 110 mm de substrato composto por um solo arenoso, definido a partir do ensaio de 

granulometria segundo NBR 7181 (ABNT, 2016), e grama esmeralda (Zoysia Japonica) para a 

camada de vegetação. A Tabela 1 apresenta a composição granulométrica do solo. 

Tabela 1-Composição granulométrica do solo 

Areia Silte Argila 

% % % 

91,5 0,9 7,6 

 

O acompanhamento dos dados meteorológico foi feito com uso de uma estação meteorológica 

Oregon Scientific WMR300, instalada ao lado do telhado verde. Essa estação é composta por sensor 

de umidade, temperatura, velocidade do vento e Pluviômetro. O monitorado foi realizado durante os  
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meses de agosto a outubro de 2019. O telhado verde experimental e a estação meteorológica podem 

ser vistos na Figura 1.  

 

Figura 1- Telhado verde experimental. 

2.3 Simulação  

 

Para simulação foram utilizadas a umidade média inicial do perfil de solo (θi) em mm³.mm-³ 

medida após a montagem do telhado verde experimental, a umidade de saturação (θs) mm³.mm-³ e a 

umidade residual (θr) em mm³.mm-³ obtidas a partir das funções de pedotransferencia de Barros et 

al. (2013). As umidades utilizadas estão apresentadas na Tabela 2. 

 A profundidade perfil de solo foi de 110mm, equivalente a profundidade do substrato do 

telhado experimental. O perfil foi dividido em 20 subcamadas com 5,5 mm cada. O tempo de 

simulação foi de 55 dias. A precipitação (P) foi inserida em mm/dia, a temperatura máxima e mínima 

do dia em ºC e a latitude do local onde foi instalado o telhado verde em graus.  

Para captação de água pelas raízes foi admitida uma profundidade de 100 mm para as raízes e 

uma altura de 30 mm para a vegetação para todo o período de simulação.  

Para a avaliação do estresse hídrico da vegetação a variação do fluxo de água gerado pelo 

modelo foi avaliada a partir do conceito de capacidade de campo (CC) e ponto de murcha (PM). A 

determinação dessas características foi feita a partir da curva de retenção do solo usado do telhado 

verde experimental e definidas para o potencial matricial de -1m e -150m e estão apresentadas na 

Tabela 2. 
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Tabela 2- Umidade usadas como dado de entrada no modelo 

θi θs θr CC PM 

mm3mm-3 mm3mm-3 mm3mm-3 mm3mm-3 mm3mm-3 

0,100 0,470 0,020 0,108 0,021 

 

3 - RESULTADOS  

 

3.1 Telhado verde experimental  

 

O telhado verde experimental foi observado durante o período de 27 de agosto a 20 de outubro 

de 2019. Nesse intervalo o volume de entrada e saída de água no solo foram monitorados. A 

precipitação diária máxima foi de 7,87 mm e o volume acumulado foi de 73,92 mm. Segundo 

Wanderley (2018) esse período é caracterizado pelo menor volume de chuva mensal na região 

estudada. Toda a precipitação acumulada durante esse período foi retida pelo telhado verde 

experimental, não havendo escoamento. Entre os dias 06 e 09 de outubro de 2019 foi verificado a 

morte da vegetação. 

 

3.2 Simulação  

 

Os dados obtidos durante o monitoramento do telhado verde experimental foram utilizados para 

a modelagem do mesmo, buscando avaliar a variação da umidade no solo dentro do intervalo 

observado.  

A evapotranspiração é um dos componentes necessários para a determinação do fluxo de água 

no solo, esse termo descreve a saída de água devido a demanda atmosférica e resulta da evaporação 

da superfície e da transpiração da vegetação (Denski e Back, 2015)    A simulação gerou valores de 

evapotranspiração estimada a partir da soma da evaporação potencial e da transpiração, sendo essa 

última equivalente a captação de água pelas raízes (Figura 2). 

A evapotranspiração ficou entre 1,93 mm e 4,53 mm durante o período avaliado, os valores 

mais baixos foram entre os dias 27 de agosto e 11 de setembro de 2019, onde se concentrou o maior 

volume de precipitação. A evapotranspiração máxima foi no dia 28 de setembro de 2019, quando foi  
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observado o período mais seco. Toda a água precipitada foi extraída por evapotranspiração não 

havendo escoamento gerado pelo modelo.   

 

 

Figura 2 – Precipitação e evapotranspiração durante o período de 27 de agosto a 20 de outubro de 2019. 

A partir do balanço hídrico foi estimada a variação do fluxo de água no solo, buscando avaliar 

o comportamento do telhado verde experimental durante o período de observação. Na Figura 3 foi 

apresentado a variação na umidade do perfil de solo obtida nos dias mais relevantes do período. 

 

Figura 3 – Variação da Umidade no perfil de solo durante o período de 27 de agosto a 20 de outubro de 2019. 

Nos dias 27 de agosto a 12 de setembro foram observados eventos intercalados de precipitação, 

nesse intervalo foi verificada a maior concentração do volume precipitado, equivalente a 28,96 mm.  
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Porém esse volume alcançou apenas os primeiros 40 mm de profundidade, onde pode-se 

observar maiores umidades.  

O intervalo de 13 de setembro a 09 de outubro de 2019 foi o mais seco do período, com um 

acumulado de 19,3 mm de chuva. Nesse período a umidade no perfil de solo foi reduzindo 

gradativamente atingindo a umidade residual em todo o perfil no dia 06 de outubro permanecendo  

até o dia 09 de outubro. Esse fato justifica a morte da vegetação durante esse período. Para Biggs 

(1992) o ponto de murcha equivale ao limite mínimo de teor de água no solo, no qual as plantas 

perdem turgor e murcham de forma irreversível, não se recuperando mesmo em ambiente saturado. 

No dia 17 de setembro foi observado a maior precipitação do período, com um volume de 8,73 

mm, após esse intervalo seco foi observado o volume acumula de 25,66 mm. Durante todo o intervalo 

de simulação o solo não atingiu a umidade de saturação. 

 

CONCLUSÃO 

 

Do dia 27 de agosto a 20 de outubro de 2019 foi realizado o monitoramento de um telhado 

verde experimental e após o período de observação foi verificado a capacidade de retenção de 100% 

para a precipitação de 7,87 mm. Ao final do período também foi observado a morte da vegetação.  

Para avaliar o fluxo de água no solo do telhado verde experimental foi desenvolvido um modelo 

do tipo reservatório, onde pode se verificar que durante o período de 06 de setembro a 10 de outubro 

o perfil de solo se manteve com umidade abaixo do ponto de murcha o que ocasionou o colapso da 

vegetação. Além disso também foi demostrado a ausência de escoamento durante o período. 

Diante dessas observações o modelo desenvolvido apresentou uma boa representação do 

telhado verde experimental. Além disso, foi verificado a necessidade de um sistema de irrigação para 

os telhados verdes durante os períodos mais secos. 
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