
O EMPREGO DOS TELHADOS VERDES COMO 

TECNOLOGIA SOCIAL: Ensaios sobre drenagem 
 

Marcos José Cardoso Siqueira
1
, Ailton Pinto Alves Filho

2
  

1,2
 Centro Universitário da FEI 

marco_sjcs@outlook.com.br, ailtonline@gmail.com 

Resumo: O objetivo desta pesquisa é analisar o 

desempenho dos telhados verdes na redução do 

escoamento de águas pluviais (inundações) e melhorar 

os aspectos paisagísticos e de arborização das periferias 

das grandes cidades.  
 

1. Introdução 
Neste projeto de pesquisa, estamos analisando 

diferentes tipos de sistemas de telhado verde, com o 

intuito de demonstrar experimentalmente a eficiência de 

cada tipo de cobertura, no aspecto do controle pluvial 

das águas. Além das vantagens que o sistema trará para 

a edificação, poderemos citar outras utilidades, como a 

redução das enchentes. Avaliaremos qual a capacidade 

de retenção de água em coberturas com telhado verde, e 

faremos uma comparação em relação a um telhado 

convencional, e assim poderemos constatar, o quanto é 

eficiente o sistema no controle quantitativo das águas 

pluviais. 

   

2. Metodologia 
O sistema construtivo do telhado verde adotado 

inclui as seguintes camadas, de cima para baixo: 

vegetação, substrato, filtragem, drenagem, proteção 

mecânica e impermeabilização.  

Os protótipos de telhados verdes foram construídos 

com 1 metro quadrado de área livre cada um. No total 

foram construídos quatro tipos de coberturas diferentes, 

sendo elas, as seguintes: laje, fibrocimento, telhado 

verde sobre a laje e telhado verde sobre telha de 

fibrocimento.  O sistema de cobertura verde implantado 

foi composto das seguintes camadas: plantas suculentas, 

substrato de casca de pinhos, terra vegetal, geocomposto 

drenante e polietileno expandido usado como 

impermeabilizante.  

Foi montado um sistema para que a água escoada 

sobre os telhados pudesse ser coletada. Foi utilizada 

uma calha de aço galvanizado com seção (9x13cm), 

com quatro divisões distintas, para armazenar em cada 

uma delas a água do seu respectivo telhado. Foram 

utilizados canos com seção de (5 cm) para realizar o 

transporte da água da calha até os garrafões, com 

capacidade máxima para 20 litros. Para verificarmos 

quantos mm de chuva ocorreram em cada cobertura, já 

que a coleta é feita em litros, realizamos a seguinte 

conversão, cada mm de chuva em um metro quadrado 

representa um litro de água coletado. 
 

3. Resultados 
Após a coleta da água escoada, durante o mês de 

agosto, verificamos experimentalmente que coberturas 

com telhado verde instalado, possuem uma capacidade 

de retenção de água bem superior aos telhados 

convencionais (Figura 1). Outro fato observado, por 

meio da análise dos resultados gráficos, é que a 

capacidade de acumular água no telhado verde é 

diretamente proporcional à espessura do substrato 

(Figura 2), ou seja, quanto mais espesso for o sistema 

verde, mais água será acumulada no mesmo.  
 

 
Figura 1 – Gráfica do volume acumulado x Tempo  

 

 
Figura 2 – Gráfico do volume acumulado x Tempo. 

 

4. Conclusões 
Após análise dos resultados, percebemos a eficiência 

desta técnica no controle quantitativo das águas 

pluviais, uma vez que, o telhado verde retém uma parte 

da água escoada, e consequentemente tende a reduzir os 

picos de vazão onde o sistema foi instalado.  
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