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Resumo: A urbanização se intensificou com a expansão das atividades industriais,
fato esse que atraiu milhões de pessoas para as cidades, fazendo com que
crescessem também problemas ambientais como enchentes, mudanças climáticas,
ilhas de calor entre outros. Assim, com o objetivo de solucionar alguns desses
problemas e trazer possíveis benefícios ambientais e sociais, foi realizado um
experimento com o projeto de telhado verde onde foi comparado sua eficiência em
relação a telhas de fibrocimento. Foi realizado um estudo comparativo entre dois tipos
de telhados verdes onde continha camadas drenantes diferentes, sendo um com
argila expandida e outro cascalho de brita em relação a telhas de fibrocimento,
analisando custo e captação de água da chuva. Com a realização dos experimentos,
foi possível averiguar que o telhado verde teve um excelente desempenho quanto a
retenção das águas pluviais. Essa constatação foi tomada devido aos valores obtidos,
onde o telhado composto de cascalho de brita obtendo um maior retardamento de
efeito de vazão, o qual teve um escoamento de apenas 44,33%, já o de argila
expandida obteve 65,63% e o telhado de fibrocimento teve 85,66%, dados
constatados após retirada de uma média aritmética dos testes. Todavia, na
comparação de custos dos telhados a telha de fibrocimento é a mais acessível seguida
do cascalho de brita. Ainda assim, é importante destacar que o custo do telhado verde
é indenizado pelos benefícios oferecidos esteticamente, durabilidade e de
sustentabilidade.
Palavras-chave: Telhado verde; Telhas de Fibrocimento; Escoamento.
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Abstract: Urbanization has intensified with the expansion of industrial activities, a fact
that has attracted millions of people to the cities, causing environmental problems such
as flooding, climate change, and heat islands, among others, to grow. Thus, with the
objective of solving some of these problems and bringing possible environmental and
social benefits, an experiment was carried out with the green roof project where its
efficiency was compared to fiber-cement roof tiles. A comparative study was carried
out between two types of green roofs where they contained different draining layers,
one with expanded clay and the other gravel, in relation to fiber-cement roof tiles,
analyzing cost and rainwater capture. With the tests, it was possible to verify that the
green roof had an excellent performance regarding rainwater retention. This
verification was made due to the values obtained, where the roof composed of gravel
gravel obtained a greater retardation of the flow effect, which had a flow of only
44.33%, while the expanded clay roof had 65.63% and the fiber cement roof had
85.66%, data verified after taking an arithmetic mean of the tests. However, when
comparing the costs of the roofs, the fiber cement roofing tile is the most affordable
followed by gravel. Still, it is important to highlight that the cost of the green roof is
indemnified by the benefits offered aesthetically, durability and sustainability.

Palavras-chave: Green roof; Fiber-cement roof tiles; Runoff.
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1.

INTRODUÇÃO
O setor da construção civil tem destaque em âmbito nacional pelo seu processo

contínuo de expansão, sendo o responsável direto pela construção da estrutura
urbana. Com isso, promove mudanças sociais das condições de qualidade de vida
nas cidades, ao mesmo tempo em que pode representar ameaças à sustentabilidade
delas no sentido de ocupar espaços que podem gerar impactos ao meio ambiente e à
qualidade de vida da população (MACEDO e MARTINS, 2015).
Como consequência do processo de urbanização e adensamento populacional
nos centros urbanos, os impactos ambientais se tornaram mais evidentes, causando
um aumento na impermeabilização das superfícies, aumentando o escoamento
superficial das águas pluviais (BALDESSAR, 2012).
Conforme a população impermeabiliza o solo, o escoamento superficial das
águas pluviais se torna acelerado, e consequentemente tem um aumento das vazões
que chegam ao mesmo tempo no sistema de drenagem, gerando assim as
inundações. Esse fenômeno não aconteceria caso essas áreas fossem permeáveis,
pois assim a água percolaria no solo naturalmente (TUCCI e BERTONI, 2003).
Sabendo que as enchentes geram problemas à sociedade, é necessário um
gerenciamento dos excessos das águas precipitadas. A implantação traz uma solução
significativa para esse problema, já que é formado por camadas de solos permeáveis.
Esse benefício é possível por conta da redução da vazão da água pluvial que é
escoada (AYOUB, OLIVEIRA e ULCHAK, 2020).
Além de servir como alternativa para alguns problemas ambientais, tais como
o aumento das ilhas de calor e a redução da qualidade do ar, os telhados verdes
podem ser também um meio econômico, pois traz uma redução no uso de energia de
refrigeradores, e reduzem a manutenção e trocas das telhas nos telhados
convencionais (AYOUB, OLIVEIRA e ULCHAK, 2020).
Mesmo com as evoluções do meio tecnológico, o telhado verde favorece a sua
inclusão nos planejamentos arquitetônicos, por isso, tem sido cada vez mais utilizado
nas construções, como nos pais da Alemanha, Canadá e Estados Unidos (ALMEIDA,
BRITO e SANTOS, 2018). No brasil, esse método ainda é pouco utilizado, mas vem
ganhando forças devido aos incentivos por parte dos governos, como a criação de leis
de obrigatoriedade do uso de telhados verdes, onde fez com que existisse uma
disseminação do sistema (DUARTE e SILVA, 2019).
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1.1. Justificativa
A prática do uso do telhado verde traz consigo diversas vantagens, como a
melhoria de vida da sociedade, melhoria da qualidade do ar, embeleza o cenário
urbano e auxilia na drenagem das águas pluviais (RODRIGUES, 2017).
Brasileiro e Matos (2018), destacam que a indústria da construção civil é a
atividade humana com maior impacto sobre o meio ambiente. Estima-se que 50% dos
recursos naturais extraídos estão relacionados à atividade de construção.
Diversos autores têm desenvolvido trabalhos sobre telhados verdes no Brasil
(ver, por exemplo, trabalhos de: Baldessar, 2012, Castro; Goldenfun, 2010; Costa et
al, 2012; Santos et al. 2013; Silva et al, 2015), contudo, observa-se que estes ainda
se baseiam nas funcionalidades dos telhados convencionais, limitando-se à influência
do telhado verde sobre o escoamento superficial.
No recife, a Lei nº 18112 de doze de janeiro de dois mil e quinze (RECIFE,
2015), dispõe sobre a melhoria da qualidade ambiental das edificações por meio da
obrigatoriedade de instalação do "telhado verde", e construção de reservatórios de
acúmulo ou de retardo do escoamento das águas pluviais para a rede de drenagem e
dá outras providências.
Em seu primeiro parágrafo, a Lei supracitada torna obrigatório a instalação do
telhado verde em edificações habitacionais e não habitacionais, com uma área
coberta acima de 400 m² (quatrocentos metros quadrados). Essa área coberta deve
prever a implantação do telhado intensivo ou extensivo, para que o projeto possa ser
aprovado, deixando a critério de quem vai construir a edificação escolher o tipo de
telhado.
Segundo Vieira (2021), além da escolha do telhado verde, a vegetação, a
camada do substrato e a inclinação podem influenciar no escoamento superficial.
Devido ao aterramento das áreas de mananciais e manguezais que existiam no
estado de Pernambuco, as águas pluviais acabaram ficando sem ter para onde
escoar, causando assim, os alagamentos tão comuns na cidade, (NASCIMENTO
2016).
Em razão das superfícies urbanas serem impermeabilizadas pela falta do solo
natural, o aumento do escoamento superficial das águas pluviais vem ocasionando
diversas enchentes nas áreas urbanizadas. Segundo o censo de 2008 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008), no estado de Pernambuco, 91 dos
185 municípios, sofreram inundações ou enchentes, o que corresponde a 49,19% do
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estado. Com isso, saber da eficiência desse sistema é de suma importância, pois está
diretamente relacionado às retenções das águas pluviais e quanto maior sua
eficiência, maior será o retardo do escoamento superficial. Caso isto não ocorra, o
sistema de coleta irá entrar em colapso, causando assim as enchentes, trazendo
vários transtornos para a população, (VIEIRA, 2021).
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2. OBJETIVOS
2.1. Geral
Realizar um estudo comparativo quanto ao custo e desempenho do telhado
verde em relação à drenagem de águas pluviais.
2.2. Específico
●

Construir três protótipos, sendo um telhado verde com camada drenante

de brita, um telhado verde com camada drenante de argila expandida e um
telhado convencional de fibrocimento;
●

Verificar os protótipos quanto a sustentabilidade e captação de águas

pluviais do telhado verde e do telhado de fibrocimento;
●

Analisar a viabilidade econômica entre o telhado de fibrocimento e os

dois tipos de telhado verde em residências unifamiliares.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1. Telhado Verde
Com uma importância no que se trata de desenvolvimento econômico no país,
a construção civil é um dos setores com grande consumo dos recursos naturais e de
energia. De acordo com o conceito de sustentabilidade, ela se torna uma peça-chave
para a solução desse problema relacionado à infraestrutura urbana, tendo em vista
que busca diminuir os impactos, bem como avaliar a qualidade de vida da população.
É de grande importância que haja uma redução e otimização do consumo de materiais
e energia, pois eles resumem quais são os principais desafios da construção
sustentável (TONIAL et al, 2017).
Nos tempos atuais a sustentabilidade é um assunto bastante discutido e os
telhados verdes são considerados uma parte do conjunto construtivo para que o
processo da urbanização possa ser viável, tanto em relação à questão financeira,
quanto à questão ambiental (BIACHINI e HEWAGE, 2012).
Esse contexto não é algo recente, segundo Quintella (2012), sua origem é dos
tempos remotos, mais precisamente, 600 a.C., na antiga Mesopotâmia. As
construções que comportavam jardins suspensos se chamavam zingurates e o mais
famoso era o Etermenanki, na Babilônia, que possuía 91 metros de altura e uma base
com medidas de 91 m x 91 m.
Os telhados verdes fazem parte das classes tecnológicas que podem ser
consideradas bioengenharia ou biomimética. O ecossistema que é criado pela sua
interação imita várias propriedades naturais, como a vegetação que deveria existir no
solo, proporcionando o fornecimento do serviço do ecossistema que não está presente
nos telhados convencionais, (OBERDORFER et al,2007).
Segundo Heneine (2008), telhado verde é o uso do solo e da vegetação no
telhado do edifício, como vegetação de suculentas e ervas, cada tipo utilizado de
acordo com o projeto (local e finalidade).
A Associação Internacional de Telhados Verdes – IGRA (2011), classifica os
telhados verdes em três tipo:
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●

Extensivo: jardim mais fino e leve, possuindo no máximo 8 cm de espessura,

uma coberta de forração, onde não há necessidade maior de manutenção, pois não
causa tanto dano a estrutura;
●

Intensivo: composto por plantas maiores podendo ter uma variação de

vegetação, sua espessura mínima é de 20 cm, por consequência, implica numa
necessidade maior de manutenção, devido ao peso que causa na estrutura;
●

Semi-intensivo: intermediário, apresentando uma vegetação de médio porte,

sua espessura mínima é de 20 cm.

O objetivo não é só decorar o local, seu propósito é economizar energia e tornar
a edificação mais sustentável e condizente com o meio ambiente, ou seja, não se trata
apenas de criar uma horta no telhado, mas sim em ter uma tecnologia para a criação
do telhado verde, por isso é um processo elaborado da engenharia para sua
manutenção (ANVERSA, 2020).
Algumas camadas que constituem o telhado verde não são obrigatórias, como
as camadas de isolamento acústico e térmico, pois o telhado mesmo com as camas
básicas tem esses benefícios. As camadas obrigatórias, conforme pode ser
observado na figura 1, são consideradas de baixo para cima, de acordo com o projeto,
composto por: camada de impermeabilização feita por algum tipo de manta, camada
drenante em que podem ser empregados diversos materiais, como, argila expandida,
brita e outros, cama filtrante, substrato e vegetação (DUARTE e SILVA, 2018).

Figura 1 - Camadas do telhado verde.

Fonte: Baldessar (2012)
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A camada filtrante tem como principal função separar o substrato e a camada
de drenagem, fazendo com que haja um impedimento de que as micropartículas de
plantas e de solo entrem e obstruem a camada drenante (TOWNSHEND, 2007;
VIJAYRAGHAVAN; RAIA, 2015).
Já que um dos principais objetivos do telhado verde é a redução do escoamento
superficial das águas pluviais, deve-se realizar uma escolha adequada da vegetação,
optando-se pelas que apresentam uma alta taxa de transpiração (VANUYTRECHT et
al. 2014).
Segundo Rangel (2017), o telhado verde contribui na redução da ilha de calor,
que é um fenômeno climático que gera uma zona de temperaturas elevadas, quando
é comparada com as regiões ao seu redor. Esse fenômeno acontece principalmente
nas áreas urbanizadas, conforme é visto na figura 2. Esse feito só é alcançado pois,
nesses casos o telhado torna uma área impermeável, em uma permeável,
ocasionando uma diminuição na temperatura (ALBERTO et al 2012).

Figura 2 - Perfil das Ilhas de Calor.

Fonte: RANGEL (2017)

Outra função que também pode se observar é o isolamento acústico. De acordo
com Dunnet e Kinsbury (2008), os sistemas verdes têm a capacidade de absorção
sonora, a partir de contribuições tanto da vegetação quanto do substrato que
compõem o sistema. Enquanto superfícies rígidas em áreas urbanas refletem as
ondas sonoras ao invés de absorvê-las, o substrato tende a absorver o som nas
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frequências mais baixas, enquanto as folhagens das plantas absorvem o som nas
frequências mais altas.
Em comparação com o telhado de fibrocimento, Rowe (2010) evidencia que a
atenuação sonora em ambientes urbanos com a presença de telhados verdes ocorre,
sobretudo, na faixa de frequências de 500 a 1000Hz com uma redução máxima de 10
dB(A).
Outro fator igualmente importante refere-se à filtração das águas pluviais. O
telhado verde contribui na retenção dos metais pesados encontrados nas águas das
chuvas, além de regular a temperatura e filtrar as impurezas existentes (MARTINS,
2010).
3.2. Camadas Drenantes
A camada drenante tem como função proporcionar o escoamento das águas,
que acabam infiltrando nas camadas superiores do telhado verde, direcionando o fluxo
da água para um sistema adequado, como tanque de reuso. Em uma ocasião de
chuvas ou irrigação das plantas, uma quantidade da água que é precipitada acaba
sendo absorvida pela vegetação e solo, já uma outra parte é absorvida pela camada
drenante e o que não é absorvido acaba sendo direcionado para fora da cobertura
(MOURA, 2019).
Com isso, há uma maior retenção das águas pluviais, pois a vegetação tem a
função de auxiliar na drenagem, reduzindo assim a necessidade do escoamento de
águas e de sistemas de esgotos. Como consequência disso, ocorre a diminuição das
enchentes, pois o telhado verde retém melhor essas águas e o excesso que se
converteria em escoamento superficial não vai para as ruas (MOURA, 2019). Tal
situação é ilustrada na figura 3
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Figura 3 - Diferença entre o sistema de drenagem dos telhados verdes em relação ao
convencional.

Fonte: ALBERTO (2013)

As camadas drenantes podem ser feitas de vários tipos de materiais, como a
argila expandida, seixos, britas ou até mesmo uma manta drenante. A camada deve
possuir entre 7 cm e 10 cm de espessura. Essas camadas devem se adequar ao tipo
da cobertura escolhida em projeto (SANTOS, 2018).
Para os telhados verdes de coberturas extensivas é recomendado o uso
aglomerado de materiais como cascalho, de módulos de drenagens que já vêm préfabricados. Já para coberturas intensivas é recomendado que seja o mais leve
possível, podendo ser constituída por matérias puramente drenantes, como os seixos
rolantes, ranhuras em poliestireno estruturado sem HCF, placa de bolhas de
poliestirenos colados e outros (SADDI & MOURA, 2010). Outro tipo de material
drenante é o que tem a capacidade de armazenamento de umidade, como a argila
expandida, conforme é visto na figura 4.
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Figura 4 - Camada Drenante de Argila Expandida.

Fonte: Portal da acústica

Com isso, é notória a importância dessa camada, pois é um elemento essencial
para que haja um bom desempenho dos telhados verdes, pois através dela é previsto
que haja uma redução do escoamento superficial das águas pluviais, diminuindo os
riscos das enchentes e erosões. Ela evita também que as águas das chuvas voltem
rapidamente para a atmosfera, promovendo o aumento da umidade do ar (SADDI e
MOURA, 2010).
4. METODOLOGIA
Nesta pesquisa, utilizou uma abordagem do tipo quantitativa, tendo como
objetivo maior, a finalidade de mostrar os dados comparativos teóricos e
experimentais do telhado verde em relação ao telhado de fibrocimento. Foram
desenvolvidos três protótipos para avaliar a vazão oriunda do escoamento superficial
dos diferentes tipos de telhados. Optou-se por comparar o escoamento superficial de
um telhado de fibrocimento (referência) com dois telhados verdes, variando-se o tipo
de camada drenante, um com argila expandida e outro com cascalho de brita.
Os trabalhos de Rodrigues e Cabral (2020), Baldesar (2012) e Silva (2018),
serviram como base para o desenvolvimento desta pesquisa. Eles trouxeram
informações das análises comparativas entre o telhado verde e os telhados
convencionais, dando embasamento também para o estudo em relação ao custo e à
sustentabilidade.
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O experimento foi realizado na cidade de Recife, localizado no estado de
Pernambuco, que possui um média de temperatura 25.7ºC e pluviosidade média anual
de 988mm (Climate-Data).
Para que o resultado fosse atingido, foi depositado sobre os telhados uma
simulação de precipitação de 5 litros de água, pois foi uma quantidade média entre os
trabalhos de referência. Assim, o teste foi executado três vezes em um intervalo de
30 minutos entre as tentativas, para que assim o solo não ficasse tão saturado e
interferisse nos dados colhidos. Em seguida, foram coletados os dados e as
informações foram digitalizadas, também registradas por fotos e vídeos.
Para a análise de dados foi criada uma tabela onde a média aritmética entre os
valores foi calculada e depois transformada em porcentagem. Para que tivesse um
melhor entendimento, um gráfico foi gerado, demonstrando a porc entagem de
rendimento de cada tipo de telhado. Por fim, analisou-se a eficácia na retenção de
água pluviais dos telhados verdes quando comparados com os convencionais.

4.1.

Projeto do Protótipo

Pose de observar os projetos arquitetônicos 3D, planta baixa e corte, ao qual o
protótipo se baseia, onde as medidas estão em metros e a inclinação do telhado é de
3% e contém uma área de 1 metro quadrado.
Os projetos em 3D foram feitos através dos programas, SketchUp e Vray, no
qual é possível ver uma imagem de como irá se estruturar o protótipo do trabalho em
questão. Nas figuras 5 e 6 é possível observar a organização das camadas dos
telhados verdes.
Figura 5 - Projeto em 3D do Telhado com camada drenante de cascalho.
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Fonte: Autor 2021
Figura 6 - projeto de telhado verde com camada drenante de argila expandida.

Fonte: Autor 2021

Como observado nas imagens acima, os protótipos são compostos por
camadas drenantes diferentes, sendo uma de cascalho e outra de argila expandida.
Já na figura 7 tem a intenção de mostrar que o telhado de fibrocimento possui
uma inclinação, para que assim a água tenha um escoamento.
Figura 7 - Projeto 3D do telhado de fibrocimento.

Fonte: Autor 2021

Os Projeto 2D foram feitos com a intenção de mostrar as dimensões em que os
protótipos vão ser construídos. (Figura 8).
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Figura 8 - Projeto 2D dos conjuntos de telhados.

Fonte: Autor 2021

Na figura anterior é possível observar que seu comprimento total é de 3 m² e
cada telhado ocupa um espaço de 1 m².
Optou-se por esse projeto de corte devido a riqueza de detalhes que ele
oferece, como as nomenclaturas das camadas. (Figura 9, 10 e 11).
Figura 9 - Corte do telhado certe de argila expandida.

Fonte: Autor 2021

Figura 10 - Corte do telhado verde de cascalho de brita.

Fonte: Autor 2021
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Figura 11 - Corte do telhado de fibrocimento.

Fonte: Autor 2021

4.2.

Montagem

O protótipo para o experimento foi constituído por uma caixa retangular feita de
madeirite naval, revestida por silicone, para evitar assim vazamentos. As medias
adotadas foram as mesmas de projeto, sendo 3 m de comprimento, 1 m de largura e
10 cm de altura. Como base de sustentação foi utilizada uma estrutura de metal com
altura de 0,77 cm do chão (ver Figura 12).

Figura 12 - Estrutura em Madeira.

Fonte: Autor 2021

A estrutura foi montada de maneira que a inclinação para o escoamento fosse
de aproximadamente 3% em direção ao dreno. Com os três espaços prontos, foi
determinado que, o primeiro espaço abrigaria o telhado verde com camada drenante
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de argila expandida, o segundo espaço com telhado de fibrocimento e o terceiro
espaço abrigou o telhado verde com camada drenante de cascalho, conforme é visto
na Figura 13.
Figura 13 - Conjunto dos três telhados.

Fonte: Autor 2021
A estrutura que abrigou o telhado verde com camada drenante de argila
expandida tem 1 m², como camada de impermeabilização, foi utilizado uma lona
impermeável para impedir que a água danificasse a estrutura, conforme mostrado na
Figura 14.
Figura 14 - Camada de Impermeabilização.

Fonte: Autor 2021

A camada drenante foi composta por argila expandida, de tamanho variados.
Essa camada possui espessura variando de 2 cm +/- 2,5 cm, conforme ilustra a Figura
15.

28
Figura 15 - Camada de Argila Expandida.

Fonte: Autor 2021

A camada de filtro, vem imediatamente acima da camada drenante, e foi obtida
através de uma manta de tecido geotêxtil (Figura 16).

Figura 16 - Camada de manda geotêxtil.

Fonte: Autor 2021
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Imediatamente acima da camada filtrante foi colocada uma camada de
substrato, com uma camada de aproximadamente 1 cm. Esta camada foi regada para
uma melhor aderência da vegetação, conforme ilustra a Figura 17.

Figura 17 - Camada de Substrato.

Fonte: Autor 2021
Por fim, foi colocada uma camada de vegetação, sendo utilizado a grama
esmeralda, em uma área de 1 m², como é visto na figura 18.

Figura 18 - Camada de Vegetação.

Fonte: Autor 2021
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No telhado de fibrocimento que simula uma laje composta por telhas de
fibrocimento, não foi necessário nenhum preparo anterior além de uma inclinação de
3% para que seja coletada a água da chuva que será medida em um recipiente
graduado, conforme pode ser observado na Figura 19.
Figura 19 - Telhado de fibrocimento .

Fonte: Autor 2021
O método de preparo do telhado verde com camada drenante de cascalho
seguiu os mesmos passos que o telhado verde com a argila expandida, com exceção
da camada drenante, em que se utilizou cascalho com granulometria variadas,
variando de 2 mm +/- 20 mm. Esta camada contém uma espessura de 1,5cm a 2cm,
conforme pode ser observado na Figura 20.

31
Figura 20 - Camada drenante de cascalho.

Fonte: Autor 2021

4.3.

Execução do Teste

O teste teve início no telhado com camada drenante de argila expandida. Em
um regador foi colocado 5 litros de água e com a ajuda de um bico com furos foi
possível simular a chuva, como pode ser visto na figura 21. Esse teste foi realizado 3
vezes, com um intervalo de 30 minutos entre as tentativas. A vazão que escoou foi
medida em um recipiente graduado (Figura 22).
Figura 21 - Simulação da chuva no telhado verde.
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Fonte: Autor 2021
Figura 22 - Coleta da Amostra no Recipiente Graduado.

Fonte: Autor 2021
Como pode ser visto na Figura 23, realizou-se, em seguida, o teste no telhado
de fibrocimento. Assim como foi feito no telhado verde, foi despejado sobre ele 5 litros
de água e medida a vazão que escoou. Esse teste também foi realizado 3 vezes, com
um intervalo de 30 minutos entre cada simulação de chuva.
Figura 23 - Simulação da chuva no telhado de fibrocimento.
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Fonte: Autor 2021

Por último, o mesmo teste foi realizado no telhado verde que continha a camada
drenante de cascalho. Nele também foi despejado 5 litros de água em uma simulação
de chuva por 3 vezes em um intervalo de 30 minutos, assim como nos demais, a água
que escoou foi captada pelo recipiente graduado (Figura 24).

Figura 24 - Simulação da chuva no telhado com camada drenante de cascalho.

Fonte: Autor 2021
Por fim, todos os dados foram colhidos e demonstrados em uma tabela, para
que assim tivesse uma melhor compreensão dos valores que foram obtidos através
do experimento.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os testes foram realizados inicialmente com todos os telhados secos, e
conforme foi realizado o experimento, pôde-se notar um aumento na vazão da água
escoada devido a saturação do substrato. Foi observado que o telhado verde obteve
vantagem em comparação ao telhado de fibrocimento, ao retardar o escoamento
superficial da chuva. Indicando então, que o telhado verde é uma opção para as
cidades que enfrentam problemas com enchentes, tendo como exemplo, Recife.
Com base nos dados colhidos, foi obtido as seguintes informações, conforme
é observado na tabela abaixo, que detalha o quantitativo de escoamento dos 5 litros
de precipitação.

Tabela 1 - Resultado dos testes.

Telhado de Argila

Teste
1
Teste
2
Teste
3

Telhado de Fibrocimento

Telhado de Cascalho

Água

Água

Água

Água

Água

Água

precipitada

escoada

precipitada

escoada

precipitada

escoada

5L

2,38L

5L

4L

5L

1,1L

5L

3,4L

5L

4,35L

5L

2,35L

5L

4,0L

5L

4,5L

5L

3,2L

Fonte: autor 2021

Depois da obtenção dos dados acima, para uma melhor compreensão foi
gerado um gráfico que contém esses valores em forma de porcentagem, para que
assim fosse comprovado que a retenção do escoamento da água pluvial se dá por
maior quantidade nos telhados verdes.
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Figura 25: Gráfico de Escoamento dos Telhados
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%

0.0%
Telhado de Argila

Telhado de Fibrocimento
Teste 1

Teste 2

Telhado de Cascalho

Teste 3

Fonte: Autor 2021

No gráfico, é possível observar que nos testes com telhado de fibrocimento
apresentou um escoamento médio de 85,66%, quando comparado com os trabalhos
de referência, como o de Rodrigues e Cabral, essa diferença foi mínima, apenas de
5,66%. Em relação aos telhados verdes foi possível observar uma diferença entre
eles, pois o tipo de camada drenante influenciou no resultado. O Telhado que foi
composto por argila expandida teve uma média de escoamento de 65,63%, quando
comparado com o experimento feito por Baldessar a diferença entre eles foi de 43,33
%, já o telhado composto por cascalho o resultado foi de 44,33%, já no telhado verde
de Cascalho foi possível observar uma diferença um pouco maior, quando comparado
com o de Rodrigues e Silva, devido ao material utilizado, visto que eles utilizaram brita,
sendo assim, a porcentagem de escoamento foi de 32%.
A diferença no escoamento pode ser parcialmente explicada pelo fato de que
o cascalho ocupa um espaço maior, deixando assim menos vazios para que a água
possa passar. Este fato não é observado com o uso da argila expandida, pois devido
ao seu formato, não é possível preencher todo o espaço.

5.1.

Orçamento
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Para comparar os custos da criação do protótipo, foram utilizados dados da
tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices (SINAPI), datado de
março de 2021. Visto que cada protótipo tem 1 m², o quantitativo é baseado nesta
área.
Para obtenção dos dados, foram elaboradas três tabelas. Sendo a primeira com
o telhado de fibrocimento, a segunda com o telhado de argila expandida e a terceira
de cascalho.
Tabela 2 - Custos do telhado de telha fibrocimento.

MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

VALOR

Chapa de Madeira

1

m²

R$ 42,33

Silicone

1

l

R$ 27,30

Telhado de Fibrocimento

1

un

R$ 17,24

TOTAL

R$ 86,87

Fonte: autor 2021

Tabela 3 - Custos do telhado de camada drenante com argila expandida.

MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

VALOR

Chapa de Madeira

1

m²

R$ 42,33

Silicone

1

l

R$ 27,30

Lona plástica

1

m²

R$ 1,86

Argila Expandida

1

m³

R$ 208,95

Manta Geotêxtil

1

m²

R$ 15,64

Terra Vegetal

1

kg

R$ 0,40

Grama Esmeralda

1

m²

R$ 12,00

TOTAL R$ 308,48
Fonte: Autor 2021

Tabela 4 - Custos do telhado de camada drenante com cascalho.

MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE

VALOR

Chapa de Madeira

1

m²

R$ 42,33

Silicone

1

l

R$ 27,30

Lona plástica

1

m²

R$ 1,86

Cascalho de Cava

1

m³

R$ 34,29
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Manta Geotêxtil

1

m²

R$ 15,64

Terra Vegetal

1

kg

R$ 0,40

Grama Esmeralda

1

m²

R$ 12,00

TOTAL R$ 133,82

Fonte: Autor 2021

Segundo os resultados apresentados nas tabelas, pôde-se observar que o
telhado de fibrocimento apresentou um custo menor quando comparado aos de
telhados verdes, razão pela qual ainda é mais comum a utilização desse tipo de
telhado. Contudo, foi observado que a diferença entre o telhado verde com camada
drenante de cascalho quando comparado ao de fibrocimento é de R$ 46,95, podendo
ser uma alternativa econômica e sustentável.
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6. CONCLUSÃO
A construção do protótipo teve como objetivo principal, comparar os tipos de
telhados e verificar a eficiência do telhado verde, principalmente em relação ao
percentual do volume de chuva que precipita e se converte em escoamento
superficial. Em virtude disto, foi analisado o desempenho do telhado verde em
comparação com o telhado de fibrocimento. Sendo os telhados verdes com camadas
drenantes diferentes, argila expandida e cascalho de brita.
O telhado verde apresentou resultados bastante satisfatórios, além dele ser
mais sustentável, se mostrou bastante eficiente na retenção das águas pluviais, pois
apresentou um melhor desempenho nos testes realizados. Vale ressaltar que o
telhado verde contribui também com o aumento da estética na edificação.
Ainda que o telhado de fibrocimento tenha uma maior viabilidade econômica,
em comparação com o telhado verde, como ficou evidenciado nas Tabelas 2, 3 e 4, o
que o torna muitas vezes, mais utilizado, o telhado verde com camada drenante de
cascalho de brita se mostrou mais barato que o de argila expandida, e se aproximando
do custo do telhado de fibrocimento. Visto que em Recife, a Lei nº 18.112 torna
obrigatório a instalação do telhado verde em edificações habitacionais e não
habitacionais, com uma área coberta acima de 400 m². O telhado verde de cascalho
de brita demonstrou ser uma alternativa mais econômica comparada ao telhado com
argila expandida.
Para trabalhos futuros, sugere-se realizar testes com outros tipos de telhado
verde, sendo eles, extensivos, intensivos ou semi-intensivo, para analisar a retenção
das águas pluviais com diferentes tipos de vegetações e, camadas drenantes.
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