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1. INTRODUÇÃO 

O telhado verde, também chamado de teto jardim, é basicamente um jardim sobre a 

superfície de uma cobertura (laje) (DAMASCENO et al., 2009).  

Este tipo de cobertura verde propicia diversos benefícios a edificação e a todo seu entorno, 

dentre destes é importante ressaltar a diminuição do escoamento superficial em áreas urbanas, que 

diante de vários episódios de inundações entre outros problemas decorrentes da impermeabilização 

nas áreas urbanas, cada vez mais são intensificados estudos, os quais buscam soluções ou a 

melhoria da questão de impermeabilização-escoamento-drenagem urbana (HENEINE, 2008). A 

partir da relevância destes estudos busca-se determinar qual sistema de telhado verde torna-se mais 

adequado a diminuição do escoamento superficial, dando grande relevância aos componentes 

escolhidos e de forma especial ao sistema de drenagem.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento piloto de telhado verde foi montado no Laboratório de Hidráulica da 

Faculdade de Arquitetura Engenharia e Tecnologia (FAET) da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT). Algumas especificações: estes pilotos possuem 0,25 m² em sua base e 0,3 m de 

altura, com dois furos em um lado de suas extremidades, onde foram acoplados dois ralos de 

lavatório visando monitorar o escoamento.  



 

Tanto no Telhado Verde Manta (TVM) quanto no Telhado Verde Brita (TVB), foi 

desenvolvido um sistema de telhado verde extensivo, ou seja, um sistema de telhado verde simples 

destinado a receber vegetações de pequeno porte . Porém a fim de monitorar os distintos sistemas 

de drenagem existentes, no TVB foi utilizado um sistema de drenagem utilizando brita, já no TVM 

foi utilizado o emprego de uma membrana filtrante (geotêxtil) e seus demais componentes que serão 

os mesmos nos dois sistemas apresentados. As caixas utilizadas foram fabricadas com madeira 

maciça, apresentando assim maior resistência e durabilidade, para que fosse facilitado o transporte 

dos experimentos estes foram dotados de alças. Para que houvesse a possibilitasse o recolhimento 

da água utilizada nos testes, foram feitos dois orifícios na extremidade das caixas e neste local 

foram acoplados ao sistema dois ralos de lavatórios em cada experimento.  

De modo a representar uma laje impermeabilizada foi feita a vedação das extremidades de 

cada com a utilização de massa plástica e posteriormente foram passadas duas demãos de emulsão 

asfáltica em toda a caixa. Posteriormente foram implantadas em ambas caixas a manta 

impermeabilizante que apresentava espessura de 3mm, e logo após os procedimentos para cada 

Telhado começaram as ser distintos. No TVB após a disposição da camada de impermeabilização 

foi colocado uma camada de brita n° 1, com aproximadamente 10 cm como é indicada pela 

literatura. Logo acima da camada de brita foi colocada uma manta de retenção de nutrientes, 

semelhante a utilizada por Savi (2012). 

Então em seguida foi disposta a camada de substrato, possuindo uma espessura de 5 cm 

assim como recomenda a literatura, e acima dela foi colocada a camada de vegetação formada por 

grama esmeralda que se adapta muito bem ao clima local. Os testes foram realizados no Laboratório 

de Hidráulica da UFMT e primeiramente os Telhados foram pesados para que dessa maneira fossem 

obtidos os valores referentes a cada estrutura, e foi retirada a tara da caixa para que se pudesse obter 

o valor de peso do sistema completo do telhado verde e suas composições.  

 Após a pesagem foram dispostos um por vez em uma mesa, onde foram acoplados nos ralos 

mangueiras de modo a direcionar todo o fluido recolhido a um balde que tivesse a capacidade de 

recolher todo o fluido. Assim que colocados os Telhados ainda foram adequados a apresentarem a 

inclinação igual, de modo que não houvesse interferência nos dados finais, a inclinação adotada foi 

de 15%.  



 

Sendo assim para a realização dos testes o regador foi calibrado, para isso foram realizados 

testes de vazão, e a vazão média obtida foi de 0,05 l*s
-1

 para uma mesma quantidade de água para 

ambos os experimentos, que foi de 20 litros. Em seguida realizada a medição do volume escoado 

nos Telhados e em seguida a leitura da turbidez da água coletada. A determinação da variável 

turbidez foi realizada através do que é estabelecido pelo Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. É valido ressaltar que como foi apenas realizado um teste em cada Telhado, 

foram recolhidas apenas uma amostra composta de cada qual. Também foi composta uma 

comparação de custos na implantação de ambos os sistemas através da composição de uma planilha 

orçamentária utilizando valores atuais da tabela SINAPI. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dentre os resultados obtidos através da pesagem, observaram-se que a estrutura que possui o 

sistema de drenagem composto por brita é 25,9 Kg mais pesado que a estrutura que possui o sistema 

composto por manta drenante. Isso se deve ao volume de brita necessário para compor o sistema, 

que neste caso foi usado 10 cm de brita coberta com uma manta de retenção de nutrientes, o que não 

ocorre em casos que o sistema adotado é composto por manta já que a espessura desta não chega a 3 

cm. Desta forma comprovando que o uso de mantas drenantes na composição do sistema de 

drenagem de um telhado verde apresenta menor sobrepeso à estrutura da laje, em média atenuando 

um sobrepeso de 25,9 Kg se comparado ao que utiliza no meio filtrante brita. 

Depois de realizados os testes de escoamento nos pilotos, foram recolhidos os dados 

referentes ao inicio do escoamento, término do escoamento e volume escoado nesse período. Como 

se pode observar o TVB se comparado ao desempenho realizado pelo TVM, apresentou um retardo 

no escoamento de aproximadamente 1 segundo. Já levando em consideração o término do 

escoamento no TVB demorou mais que o dobro do tempo que o TVM para que cessasse o 

escoamento, apresentando uma diferença de aproximadamente 21 minutos. Do ponto de vista de 

utilização de telhados verdes na diminuição do escoamento em áreas urbanas o sistema de 

drenagem mais adequado para que haja de fato um retardo significativo é o sistema composto por 

brita, se comparado ao sistema utilizando mantas drenantes. 

Ao analisar os dados de qualidade da água escoada foi monitorada a turbidez do liquido 

recolhido após passar pelos Telhados Verdes, pode-se perceber que a água percolada no TVB 



 

possui turbidez muito maior que o percolado coletado do TVM, levando a conclusão de que a 

grande perda de substrato do sistema adotado no TVB é muito maior do que o gerado no TVM.  

 Ainda traçando comparações entre as estruturas montadas no TVB e TVM, temos que a 

estrutura que possui brita compondo a camada impermeabilizante, possui um valor de R$ 166,54 

por m², entanto que a estrutura que possui o mesmo sistema composto por manta drenante possui 

um valor de R$ 62,62 por m².  Porém não é possível afirmar que um sistema composto por brita 

sempre será mais oneroso, pois neste caso dependerá exclusivamente da disponibilidade de oferta 

do produto.  

4. CONCLUSÃO 

Com a realização deste estudo pode-se verificar que um telhado verde com sistema de 

drenagem composto por brita pode proporcionar uma diminuição no escoamento superficial de 

forma mais significativa do que um telhado verde que possui o mesmo sistema composto por manta 

drenante. Porém o sistema composto por brita gera maior sobrepeso a estrutura da laje do que se 

fosse composto por manta, o que deve ser levado em consideração ao analisar a estrutura que 

receberá este tipo de cobertura, pois o sobrepeso pode acarretar diversas patologias as edificações, e 

até mesmo leva-las a colapso. Em relação a qualidade da água coletada após passar pelo sistema, 

pode-se verificar que há maior possibilidade de aproveitamento de água em sistemas que utilizam 

membranas drenantes que se comparadas ao sistema de brita.  
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