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RESUMO  

Telhados verdes (TVs) são estruturas tecnológicas que garantem diversos benefícios 

ambientais. Em áreas urbanas, onde as coberturas das edificações compõem grande fração da 

paisagem, a aplicação de TVs pode ser uma maneira de compensar, parcialmente, danos 

ambientais e hidrológicos gerados. Telhados convencionais, que não permitem a retenção e 

aceleram o escoamento, uma vez vegetados, podem armazenar toda ou parte da água 

precipitada, diminuindo o volume do escoamento superficial, e contribuir na redução das 

vazões de pico. O escoamento excedente dos TVs pode ser direcionado a um reservatório para 

o armazenamento deste volume (não retido pelo conjunto do TV). Neste sentido, o presente 

trabalho objetivou avaliar a qualidade da água drenada a partir de dois TVs experimentais, 

montados a partir do reaproveitamento de caixas cartonadas Tetra Pak® e com espécies 

vegetais distintas (Callisia repense e Sedum rupestre), visando seu potencial aproveitamento 

para fins não potáveis. Após as precipitações, amostras de água foram coletadas dos 

reservatórios instalados abaixo da estrutura e encaminhadas para análises laboratoriais, sendo 

uma amostra representativa de cada TV e uma terceira amostra (referência) correspondente à 

água coletada diretamente da atmosfera. Avaliaram-se parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos. A qualidade da água drenada foi comparada com a referência para verificar 

seu comprometimento/melhoria. Pôde-se verificar, após nove meses de estudo, que os TVs 

não ofereceram melhoria na qualidade da água precipitada. Entretanto, comparando-se os 

resultados no decorrer do tempo, percebeu-se melhoria na qualidade geral da água, 

comprovando que a idade dos TVs interfere qualitativamente na água drenada.  

Palavras-chave: Drenagem urbana; Sedum rupestre; Callisia repens; Desenvolvimento de 

baixo impacto; Escoamento pluvial. 

 

INTRODUÇÃO 

É comum a urbanização resultar em efeitos adversos ao meio ambiente, como o 

comprometimento da qualidade dos corpos hídricos e a mudança no ciclo hidrológico urbano 

(TUCCI, 2005). Na busca de solução desses e outros problemas sociais, ambientais e 
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econômicos, medidas não convencionais são buscadas, destacando-se melhoria no processo 

de infiltração, retenção de escoamentos em reservatórios, etc. (CANHOLI, 2014). 

Diversas técnicas passaram a ser adotadas no sentido de atenuar os impactos ambientais 

negativos decorrentes da urbanização (SOUZA et al., 2012 apud PESSOA, 2016), entre elas, 

a abordagem Low Impact Design (LID), uma estratégia que busca a conservação quali-

quantitativa de processos hidrológicos mitigando os efeitos da urbanização, aproveitando o 

controle e tratamento natural, distribuído em pequena-escala e atuando junto à fonte geradora 

de escoamento superficial (SOUZA; CRUZ; TUCCI, 2012), estando ainda inserida, 

preferencialmente, na paisagem natural, com baixo impacto visual e utilizando-se da natureza 

para promover o manejo das águas pluviais (UNITED, 2003 apud TASSI et al., 2014). Um 

exemplo de estrutura LID é o telhado verde (ou telhado vegetado).  

Os TVs são compostos pela vegetação, o substrato e a drenagem, atuando sobre o controle do 

escoamento pluvial superficial por via de processos de interceptação, armazenamento de água 

e evapotranspiração (YANG; YU; GONG, 2008 apud TASSI et al., 2014), sendo sua adoção 

uma opção ecológica e eficiente para cidades com problemas de drenagem superficial, 

especialmente se o escoamento excedente dos TVs for conduzido para reservatórios.  

O presente trabalho consistiu no monitoramento qualitativo de dois TVs extensivos modulares 

experimentais, montados com reutilização de caixas cartonadas tipo Tetra Pak®. O objetivo 

foi verificar o melhoramento/comprometimento da água drenada dos TVs em comparação à 

coletada diretamente da atmosfera durante as precipitações e avaliar o potencial 

aproveitamento desta para fins domésticos não potáveis. 

 

METODOLOGIA 

Em março de 2016 foram instaladas, em espaço destinado exclusivamente a pesquisas sobre 

TVs na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), duas unidades experimentais com a 

finalidade de simular o comportamento de pequenos telhados verdes. Elas foram montadas 

sobre bancadas, com estrutura de TV extensivo modular. Um TV é dito extensivo quando 

possui uma camada rasa de substrato, deixando-o leve e, portanto, fácil de implantar em 

coberturas e edificações. O sistema é modular quando construído em partes, o que permite 

uma manutenção facilitada do TV, pois, havendo problemas, basta trocar o(s) módulo(s) 

danificado(s), não necessitando de desmontagem total da estrutura.  

As bancadas utilizadas posicionavam-se a 1,2 m do solo, mediam 1,6 m² de área superficial e 

tinham 1° de inclinação a partir do centro. Dessa forma, simulavam um telhado com duas 
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águas. Sobre cada bancada foi instalado um sistema impermeabilizante e drenante, sobre o 

qual foi assentado o sistema de suporte do TV, formado por caixas cartonadas Tetra Pak®. 

Dentro das caixas foi acomodada manta geotêxtil com a finalidade de impedir a perda de 

substrato por carreamento. Sob as bancadas foram instalados quatro drenos, dois em cada 

água do telhado, conectados a reservatórios inferiores de 25 L cada.  

O substrato foi colocado sobre a manta geotêxtil, composto por solo, vermiculita e MecPlant 

(condicionador de solo), misturados na proporção 3:1:1, respectivamente. As espécies 

vegetais usadas foram o Sedum rupestre e a Callisia repens, conhecidas como Sedum (SR) e 

Dinheirinho em Penca (DP). As bancadas foram montadas com uma divisão central, dessa 

forma, cada espécie foi plantada separadamente, uma de cada lado (Figura 1).  

Figura 1 - A: Estrutura das bancadas com protótipo de TV no topo e reservatórios abaixo; B: 

Distribuição das espécies vegetais sobre cada TV, sendo SR à esquerda e DP à direita. 

 
A 

 
B 

Durante as precipitações, o escoamento excedente (que não ficou retido no sistema), drenava 

do TV para os reservatórios. Dessa forma, foram coletadas duas amostras de água de TVs, 

uma caracterizada pela espécie vegetal SR e outra pela espécie DP, além de uma terceira 

amostra de água precipitada da atmosfera (referência).  

As análises dos parâmetros físicos - Turbidez, Cor Aparente (CA) e Cor Verdadeira (CV), 

Sólidos Totais (ST), Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) e Sólidos Suspensos (SST) - foram 

realizadas no Laboratório de Engenharia e Meio Ambiente da UFSM, assim como pH e 

parâmetros microbiológicos (somente para as amostras dos TVs) - Coliformes Totais (CT) e 

Coliformes Termotolerantes (CTT). Os parâmetros químicos (Fosfato, Nitrato, Nitrito, Cloro 

e Sulfato) foram analisados no Laboratório de Ecologia Florestal da UFSM. 

A pesquisa avaliou nove eventos de chuva durante nove meses para os dois TVs. Os 

resultados das análises foram comparados verificando a diferença entre a qualidade da água 

antes e após passar pelo substrato, avaliando a possibilidade de aproveitamento em usos 

domésticos não potáveis, além da ação de cada espécie vegetal sobre a qualidade da água e a 

capacidade destas se adaptarem as condições do TV e ao clima local. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados indicam que os TVs alteraram a qualidade da água precipitada, sendo que esta 

diferiu entre os TVs com diferentes espécies vegetais. A Tabela 1 apresenta os teores de ST, 

SST, SDT e CTT para os nove eventos analisados. 

Tabela 1 – Resultados da análise física separados por data de coleta, volume precipitado e 

concentração de ST, SDT,SST e CTT lixiviados em cada evento de chuva. 

Evento 
Data da 

coleta 

Volume 

precipitad

o (mm) 

ST (mg/L) SST (mg/L) SDT (mg/L) 
CTT 

(NMT/100 ml) 

DP SR DP SR DP SR DP SR 

1 21/03/2016 50,5 848 991 126 360,5 722 630,5 710 740 

2 07/04/2016 10,6 180 201 31,5 39 148,5 162 1 2 

3 25/04/2016 26,5 422 427 47 59 375 368 5,2 6,3 

4 09/05/2016 18,5 224 212 53 46 171 166 3 1 

5 30/05/2016 7,3 242 280 44 130 198 150 - - 

6 06/07/2016 24,2 207 227 1 1 206 226 2 248,1 

7 08/08/2016 18,3 197 67 90,5 17,5 106,5 49,5 1 3,1 

8 06/10/2016 48 221 204 32 29,5 189 174,5 2 2 

9 19/12/2016 14,5 274 274 113 66 161 208 1 1 

- análise não realizada 

É possível observar que no primeiro evento de chuva a quantidade de ST e CTT carreados 

pela água é muito superior aos eventos seguintes. Isso se deve ao fato de que no primeiro 

evento as partículas do substrato ainda estavam muito soltas, pois a montagem do TV havia 

ocorrido há poucos dias e não houvera tempo para que o substrato formasse agregados.  

A espécie vegetal DP não resistiu às geadas de inverno e no mês de julho já estava morta em 

praticamente toda área do TV. Por isso, acredita-se que no sétimo evento o grande volume de 

sólidos lixiviados a partir dos módulos com DP deva-se à matéria orgânica da planta (já em 

processo de decomposição) sendo carreada juntamente com o substrato. Além disso, com a 

planta morta, o efeito das raízes termina, liberando partículas e nutrientes até então retidos. 

A presença de coliformes na água origina-se no substrato utilizado, porém não são 

descartadas outras fontes contaminantes. Dos CT, o resultado foi sempre superior a 2419,8 

NMP/100 ml (número mais provável de microrganismos em 100 ml de amostra), não havendo 

alteração ao longo da pesquisa. Quanto aos CTT, pode-se observar que, no geral, sua presença 

na Amostra 1 (DP) é bastante próxima da Amostra 2 (SR), diminuindo com a idade do TV e 

chegando a valores menores que 1 MNP/100 ml na última amostragem (exceto no Evento 6, 

quando há um pico de CTT na Amostra 2, para a qual suspeita-se de contaminação por fonte 

externa). Estes dados, juntamente com os teores de ST, ajudam a comprovar que a idade do 

telhado influencia na qualidade da água drenada, como sugerido por Pessoa (2016). 
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A turbidez na água de TVs é causada por sólidos em suspensão, tais como argila, silte e 

matéria orgânica (PESSOA, 2016). Os sólidos dissolvidos, por sua vez, estão diretamente 

relacionados aos teores de cor verdadeira. Na tabela 2 estão apresentados os dados de 

Turbidez, CV e pH das amostras analisadas. 

Tabela 2 – Valores de turbidez, cor verdadeira e pH observados para as amostras analisadas. 

Evento 
Turbidez (NTU) Cor Verdadeira (μC) pH 

DP SR Referência DP SR Referência DP SR Referência 

1 82,6 99,3 0,53 86,6 52,8 0 6,59 6,65 6,77 

2 18,7 26,6 0,69 103,6 138,8 0 7,63 7,47 5,93 

3 134 138 2,25 500 500 0 6,53 6,67 6,81 

4 92 79,7 0,02 500 500 0 6,12 6,14 5,51 

5 86,2 90,6 0 500 472,5 0 - - - 

6 42 36,5 1,14 314,5 364,5 20,3 6,71 6,09 6,14 

7 45,8 16,2 2,74 208,9 167,5 40,3 6,33 6,49 5,98 

8 61 48 3 435,4 391,4 0 6,25 6,04 6,11 

9 29,8 9,7 2,5 294,8 312,5 17,9 6,32 6,40 6,10 

- análise não realizada 

É possível perceber que os teores de turbidez diminuem ao longo do tempo, porém não 

linearmente. Já a CV tem seu crescimento evidenciado no terceiro evento de chuva e com 

declive somente a partir do sexto. A presença de cor e turbidez nas amostras de referência 

deve-se a poeira acumulada e a ação do vento. A espécie DP mostra-se mais eficiente na 

retenção de partículas em suspensão até o Evento 6, quando a planta passa a se decompor.  

Com relação ao pH, uma das principais conclusões obtidas pela EPA (2014) refere-se à 

neutralização da precipitação ácida por TVs, o que de certa forma foi verificado no presente 

estudo, onde todas as amostra de referência apresentaram teores de pH abaixo de 7, tendo 

ocorrido um aumento deste em 62% das amostras coletadas nos TVs.  

Na Tabela 3, observa-se que ambos os TVs atuam como fonte de Fosfato, Nitrato, Cloro, 

Sulfato e Nitrito.  

Tabela 3 – Teores de Cloro, Nitrito, Nitrato, Fosfato e Sulfato presentes nas amostras.  
Parâmetro Cloro (mg/L) Nitrito (mg/L) Nitrato (mg/L) Fosfato (mg/L) Sulfato (mg/L) 

Amostra 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Evento 1 54,03 63,86 0,54 0,15 n.d. n.d. 283,23 350,56 0,89 0,36 0,36 0,31 17,78 21,78 0,59 

Evento 2 9,55 12,85 0,18 0,26 0,3 n.d. 3,14 3,38 0,54 0,59 0,54 n.d. 5,1 9,15 0,46 

Evento 3 1,61 3,25 0,25 n.d. n.d. n.d. 0,2 0,16 0,7 1,01 0,78 n.d. 3,88 3,3 0,42 

Evento 4 3,99 2,89 0,32 n.d. 0,04 n.d. 0,5 0,64 0,53 0,63 0,31 n.d. 2,32 2,39 0,41 

Evento 6 18,58 4,39 0,24 n.d. n.d. n.d. 4,47 0,14 0,57 0,96 0,45 n.d. 9,83 3,53 0,18 

Evento 7 4,61 3,66 0,54 0,58 n.d. n.d. 7,32 1,59 1,62 0,7 0,36 n.d. 6,33 3,02 0,69 

Evento 8 2,88 4,25 1,16 n.d. n.d. n.d. 0,17 0,13 0,18 n.d. n.d. n.d. 3,79 2,73 0,36 

n.d. não detectado 
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Pode-se perceber ainda a mudança de comportamento após o início da decomposição da 

matéria orgânica da espécie vegetal DP que, a partir de julho, passa a conter altos teores de 

Cloro, Nitrato e Sulfato, destoando da Amostra 2 (SR). Os teores de Cloro, Nitrato e Sulfato 

tendem a cair com o tempo de implantação do TV, por estabilização do substrato e da 

vegetação, com teores de Nitrito bastante variados. As águas provenientes de TVs com 

qualidade semelhante a obtida neste trabalho poderiam ser redirecionadas para irrigação do 

próprio telhado verde ou para jardins e gramados próximos. Ainda, após passarem por 

desinfecção devido à presença de agentes patógenos, as águas drenadas de TVs podem ser 

aproveitadas na descarga em bacias sanitárias. 

 

CONCLUSÕES 

Os telhados verdes não contribuíram para melhoria da qualidade da água precipitada com 

relação aos parâmetros avaliados. A quantidade de sólidos presentes nas amostras dos TVs foi 

significativa, e por consequência, a perda de nutrientes por carreamento também.  

As análises químicas mostraram elevada presença de Cloro, Nitrato, Nitrito, Sulfato e Fosfato, 

embora minimizada pela ação dos TVs em alguns eventos de chuva. Um período de estudo 

mais longo poderia mostrar resultados mais conclusivos.  

Existe o potencial uso da água coletada a partir dessas estruturas para fins não potáveis. 

Porém, deve-se realizar desinfecção caso seja destinada a usos domésticos. 
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