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1. INTRODUÇÃO 

 O telhado verde (TV) faz parte do rol de alternativas tecnológicas que compõe as técnicas 

compensatórias em drenagem urbana. Sua função primordial, sob o ponto de vista exclusivamente 

hidrológico, é reter as águas pluviais no substrato ao mesmo tempo em que exerce a função de detenção 

temporária do escoamento. Embora existam alguns trabalhos importantes sobre TV, tais como: Tassi et al., 

2014; Moruzzi, et al., 2013; Tassinari et al., 2013; Perch et al., 2012; Getter et al., 2007, entre outros;  os 

quais são relativamente recentes, ainda há muito a ser aprendido sobre esses sistemas no que tange ao seu 

desempenho hidrológico.  

Assim, esse trabalho visa apresentar resultados preliminares acerca do comportamento hidrológico 

de telhados verdes extensivos com camada drenante e substratos com diferentes características físicas, 

concentrações de matéria orgânica e nutrientes. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foram investigados em escala piloto três telhados verdes extensivos com diferentes substratos 

comerciais. As estruturas experimentais consistem em três bases instaladas a 10% de inclinação (conforme 

Moruzzi, et al., 2013), com dimensões de 1,10m x 0,90m x 0,18m, com tubulação, argila piro expandida e 

manta geotêxtil sintética, para drenagem do percolado, sobrepostas por diferentes solos em que foram 

plantadas a herbácea “dinheiro em penca”. O módulo I foi preenchido com solo comercial, vendido pronto 

para ser instalado. No módulo II foi empregado mistura de pó de serra com terra adubada e, no módulo III 

somente terra adubada.  Ha 170 mm da base da caixa foi instalado a calha Gürlach, que tem como finalidade 
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a captação do escoamento superficial direto (ESD). Os eventos foram simulados por equipamento 

constituído micro aspersores do tipo M50, instalados em tubulação. O arranjo dos aspersores do simulador de 

chuva foram adaptados a partir da proposta de Silva et. al (2009) e Moruzzi et al. (2013), empregando 

bomba de 0,25 hp com vazão controlada por manômetro e registro de pressão. Nesse artigo são apresentados 

somente os resultados com a chuva de 300 mm/h e 5 minutos de duração. A distribuição espacial da chuva 

simulada foi previamente determinada em ensaios preliminares e seu melhor arranjo foi mantido para todos 

os ensaios. Tais ensaios consistiram em simular precipitações sobre uma plataforma de 1m x 1m, com 

recipientes posicionados a cada 0,225m, dispostos conforme uma malha quadrada. 

)1.(100(%)
X

S
CUC x           (1) 

Em que: X  e Sx representam à média e o desvio padrão dos volumes precipitados em todos os 

recipientes instalados na superfície de coleta, respectivamente.  

Para cada ensaio foi determinada a intensidade da chuva correspondente, conforme Equação 2. 
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Em que: I é a intensidade média (mm.min.
-1

), Vb é o volume armazenado em cada recipiente (béquer) 

posicionado sobre a superfície de análise (L), Ab é a área da seção transversal da boca do béquer (m
2
), t é o 

tempo por ensaio e n é o número de recipientes instalados na superfície. 

Na saída do dreno de coleta de água percolada e da calha Gürlach (coleta de água escoada 

superficialmente) foram posicionados recipientes de 20L para a coleta dos efluentes. A variação do nível nos 

recipientes foi registrada com medidores do tipo Levelogeer, devidamente calibrados. O nível registrado em 

cada experimento, em intervalos de 1 minuto, foi convertido em vazão por meio da cubagem dos recipientes.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As Figuras de 1 a 3 apresentam os três módulos investigados. Embora plantadas no mesmo dia, 

verifica-se que o desenvolvimento das plantas ocorreu de forma distinta, sendo mais lento no módulo II, com 

menor quantidade de matéria orgânica e nutriente.  

Os resultados preliminares do desempenho dos módulos frente a chuva de projeto pode ser observado 

nas Figuras de 4. É nítida a diferença de desempenho hidrológico dos módulos, quando submetidos a mesma 
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chuva simulada. No primeiro e terceiro módulo (I e III) verifica-se que não houve escoamento de superfície e 

o percolado foi registrado somente após cerca de 4,5 e 7 minutos após o início da precipitação, para os 

módulos I e III, respectivamente. O pico da vazão percolada ocorreu para 6 minutos no módulo I e para 10 

minutos no módulo II. Diferentemente dos demais, o módulo II apresentou escoamento superficial em tempo 

coincidente com o início da tormenta simulada, demonstrando baixa capacidade de detenção. Em menor 

volume, o escoamento do percolado teve início após cerca de 4,5 minutos da precipitação. 

Para a precipitação simulada, com duração de 5 minutos registrou-se vazão de entrada 5,26 L/min. As 

vazões de pico nos hidrogramas de saída para a parcela percolada foi de 2,54 L/min, 1,20 L/min e 2,38 L/min 

para os módulos I, II e III, respectivamente. A relação entre volumes de água armazenadas e percoladas 

foram de 60% e 40% para o módulo I, 22% e 24% para o módulo II e, por fim 55% e 45% para o módulo III. 

Sendo que para o módulo II houve escoamento de 54% da água precipitada.  

 

Figura 1 - Módulo I, 70º dia. 

 

Figura 2 - Módulo II, 70º dia. 

 

Figura 3 - Módulo III, 70º dia. 

a) b) 

c) 

Figura 4 Hidrogramas de entrada, percolado e escoado medidos nos telhados verdes com diferentes 

substratos. a) módulo I; b) módulo II; c) módulo III. 
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4. CONCLUSÃO 

Embora ainda sem os resultados referentes aos índices físicos dos substratos empregados, bem como 

ao teor de matéria orgânica e nutrientes, pode-se afirmar por meio dos resultados preliminares dessa 

pesquisa, que o substrato exerce importante influência no desempenho hidrológico do telhado verde. A 

continuidade da pesquisa procurará identificar a variável determinante no desempenho hidrológico do 

telhado verde, associada a boas condições para manutenção da herbácea sobre o mesmo. 
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