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Resumo: Neste projeto de extensão social, será feito o 

monitoramento de coberturas verdes em uma escola 

pública próximo ao campus da FEI-SBC, com o intuito 
de mostrar as vantagens desta tecnologia para os alunos 

e buscar com isso conscientiza-los. Estes telhados 

verdes serão monitorados com sensores de temperatura 

ambiente, umidade do solo e medidores de vazão, que 

serão processados por uma placa arduino UNO. Será 

realizado um concurso entre os alunos da escola, com o 

objetivo de construir um telhado verde alternativo.  
 

1. Introdução 
Ao analisar-se o crescimento dos grandes 

municípios brasileiros, percebe-se que não existe 

nenhuma política pública visando estabelecer critérios 

do uso e ocupação do solo em cada município. Sem 

nenhuma lei ou plano diretor que organize o 
crescimento dos centros urbanos, a maioria das cidades 

cresce rapidamente em direção as periferias, com 

bairros extremamente adensados e habitações 

conjugadas em ambos os lados, que apresentam um alto 

índice de impermeabilização do solo. 

Os problemas advindos de ocupações em periferias 

sem nenhum tipo de planejamento são diversos, porém 

os problemas que mais afetam a população de baixa 

renda são as enchentes causadas por chuvas de verão e 

as “ilhas de calor”.  

Em ambos os casos, a impermeabilização da 
superfície (edificações, concreto e  o uso de aslfalto) é 

um fator que aumenta a possibilidade de ocorrer 

enchentes, além de ser considerado um dos elementos 

que contribuem para o surgimento das “ilhas de calor”. 

Uma possível solução para melhorarmos a qualidade 

de vida das pessoas que moram nas periferias dos 

grandes centros urbanos, seria a construção de telhados 

verdes em áreas que apresentem uma temperatura mais 

elevada, pois os mesmos diminuem a temperatura 

interna e externa das residências onde foram instalados. 

Por outro lado, Coberturas verdes funcionariam também 

como uma alternativa para mitigar as enchentes 
pluviais, uma vez que as mesmas apresentam vários 

benefícios após a sua instalação, tais como: retendo e 

retardando o escoamento superficial das águas pluviais. 

Segundo Jobim (2013) a composição mais habitual e 

simples de telhados verdes, que e usada por diversos 

construtores, pesquisadores e empresas desta área, 

consiste em usar as seguintes camadas: vegetação, 

substrato, camada de filtragem, de drenagem e de 

impermeabilização [1]. 

Ohnuma Júnior (2008) nos apresenta uma versão 

mais simples e básica da composição de um telhado 
verde, sendo este constituído primariamente dos 

seguintes materiais: estrutura de apoio 

impermeabilizada, geomanta, substrato e vegetação, 

comforme Figura 1 [2]. 

 
Figura 1 - Composição das camadas do telhado 

verde 

 
Cada elemento da composição tem uma finalidade, 

sendo elas as seguintes [2]: 

a) Camada Impermeabilizante: evitar a infiltração 

da água; 

b) Geomanta: impedir a passagem de substratos e 

regular a retenção da água; 

c) Substrato: ser elemento-suporte da vegetação 

para a formação de nutrientes; 

d) Vegetação: a cobertura vegetal propriamente 

dita. 
 

2. Metodologia 
 Estão sendo analisados, diferentes modos de 

monitorar os telhados verdes, que irão desde 

monitoramento hidrológico tradicional, comparando-se 

a capacidade de retenção de um telhado verde com um 
telhado convencional, até a realização de um 

monitoramento remoto. Neste caso, sensores de 

umidade do solo e temperatura ambiente captarão os 

dados do solo, e posteriormente serão processados por 

uma placa Arduino Uno. 

Foram construídos 5 (cinco) protótipos, sendo que 

cada um deles possuía 1 m2 de área. Cada protótipo 

construído com blocos cerâmicos apresentava as 

seguintes medidas (100x100x100cm), sendo elas 

(CxLxA). Sobre esta estrutura de blocos cerâmicos, 

colocou-se uma laje de concreto que havia sido 

construída previamente no laboratório de engenharia 
civil do Centro Universitário FEI. 

Na construção dos protótipos na Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Senador Robert Kennedy, o 

departamento de Engenharia Civil do Centro 

Universitário FEI cedeu um dos técnicos do laboratório 

(Sr. Carlos) para realizar a construção dos protótipos 

Serão instaladas 2 (duas) coberturas verdes 

convencionais no mês de agosto de 2017, com o 

objetivo de demonstrar o funcionamento dos telhados 

verdes para os alunos da E.E.F.M. Senador Robert 

Kennedy. Sendo 1 (uma) cobertura verde sobre laje e 1 
(uma) cobertura verde sobre fibrocimento. Essas 

coberturas verdes terão a seguinte composição: 

a) Substrato de 5 cm de espessura; 
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b) Gramíneas; 

No monitoramento dos 5 (cinco) telhados verdes, 

serão utilizados os seguintes materiais: 

a) 5 (cinco) termistores 10k, que serão usados 

para medir a temperatura das coberturas (laje e 

fibrocimento); 

b) 5 (cinco) sensores de umidade do solo; 

c) 1 sensor Dht 22, que será usado para medir a 

umidade relativa do ar; 
Será realizado na E.E.F.M Senador Robert 

Kennedy um projeto de divulgação dos telhados verdes. 

Inicialmente serão instalados 2 (dois) telhados verdes 

convencionais na escola, sendo 1 (um) sobre laje e 1 

(um) sobre fibrocimento. Esta cobertura verde 

convencional servirá para apresentarmos de forma 

prática, como é a instalação e a composição das 

camadas dos telhados verdes. 

No dia da montagem das coberturas verdes na 

escola, será filmado todo o processo da instalação de 

cada camada.  

Além da filmagem da instalação do telhado verde, 
será disponibilizado nas mídias sociais (Blog) conteúdo 

explicando o que são os telhados verdes, e as vantagens 

de sua instalação para centros urbanos. 
 

3. Projeto de Geração de Renda Com 

Telhados Verdes 
“Transformar uma simples laje de edifício em uma  

área produtora de alimentos orgânicos sem dar nenhum 

trabalho aos donos do prédio. É só contratar o serviço, 

decidir o que plantar e esperar pela época de colheita 

para consumir os produtos. Esse é o negócio da Via 
Natus, uma startup que, apesar de ter pouco tempo no 

mercado, já acumula premiações importantes em 

concursos de inovação e sustentabilidade no Brasil [3].”  

A Via Natus em fevereiro de 2017 venceu um 

desafio organizado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), durante o Campus Party, maior evento de 

inovação e tecnologia da América Latina, realizado em 

São Paulo. A ONU premiou trabalhos que aliavam 

Tecnologia a Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). A Via Natus demostrou que o 

negócio tem a ver com os três compromissos da ONU: 
garantir acesso a energia barata, confiável, sustentável e 

renovável; tornar cidades inclusivas, seguras e 

sustentáveis; tomar medidas urgentes para combater as 

mudanças climáticas e seus efeitos.  

“O modelo de negócio adotado pela startup provoca 

um efeito cascata, beneficiando desde os fornecedores 

de mudas e matérias-primas estruturais das hortas até o 

contratante. Os materiais usados para montar a área 

saem de uma cooperativa de reciclagem de São Paulo e 

os produtos cultivados são comprados de agricultores 

familiares credenciados pela startup. O esquema 

também conta com tecnologia de irrigação e sensores, 
que podem ser acionados remotamente, por aplicativo 

de celular [3].”  

O custo da instalação, segundo os cálculos de 

Edileusa (idealizadora do negócio), fica em torno de R$ 

150 por metro quadrado, além de uma manutenção 

mensal que varia entre R$ 20 e R$ 40 por metro. Para 

fazer eventual manutenção da horta, como limpeza e 

poda, Edileusa quer que seu negócio tenha uma missão 

social e ajude mulheres refugiadas, possibilitando a elas 

um uma renda extra. 
 

4. Concurso 
Após a exposição sobre os telhados verdes, e quais 

os benefícios de se instalar esta tecnologia em larga 

escala, será realizado na escola Robert Kennedy um 

concurso para a construção de 3 (três) telhados verdes 

alternativos, projetados pelos alunos.  

Os alunos da escola irão se organizar em equipes e 

se inscrever no concurso, apresentando uma proposta 

para construção de um telhado verde alternativo, com os 

seus respectivos materiais. 
Uma comissão julgadora escolherá 3 (três) equipes 

que apresentarem as melhores propostas de telhados 

verdes, que posteriormente terão os seus projetos 

executados. Estas coberturas alternativas serão 

monitoradas por sensores (temperatura do solo, umidade 

do solo, e medidores de vazão) com o objetivo de 

determinar quais dessas 3 (três) coberturas seria a mais 

eficiente.  
 

5. Conclusões 
 No final da pesquisa, espera-se que os 

estudantes que participaram do projeto, tenham a 

consciência que existem soluções sustentáveis que 

podem melhorar as condições de vida da população dos 

grandes centros urbanos. Para se ter uma noção do quão 

mais bem informados ficaram os alunos sobre práticas 
sustentáveis, será feito uma pesquisa online com os 

mesmos, com o intuito de analisar qual ponto de vista 

dos estudantes sobre a implantação de telhados verdes 

em larga escala. 
 

6. Referências 
[1] JOBIM, A. L. Diferentes tipos de telhados verdes 

no controle quantitative da água pluvial. 2013. 75 

f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 

2013. Disponível em: < http://bit.ly/2ePI9gB >. 

Acesso em: 13 out. 2015. 

[2] OHNUMA JÚNIOR, A. A.; ALMEIDA NETO, P.; 

MENDIONDO, E. M. Análise da Retenção 

Hídrica em Telhados Verdes a Partir da 

Eficiência do Coeficiente de Escoamento. Revista 
Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, v.19, 

n.2, p. 4-52, 01 jun. 2014. Disponível em: < 

http://bit.ly/2vLZgTF >. Acesso em: 06 fev. 2017. 

[3] RIBEIRO, Cassiano. Jovens Usam materiais 

reciclados para manter hortas em tetos de edifícios. 

Globo Rural. Rio de Janeiro, 4 abril de 2017. 

Disponível em: <https://glo.bo/2vMSq3B>.  Acesso 

em: 7 set. 2017.   
 

Agradecimentos 
À Escola Senador Robet Kennedy por participar do 

projeto e ao Centro Universtário FEI, por disponibilizar todos 
os recursos (humanos e materiais) necessários para a 
realização desta pesquisa.  
1 Aluno do Probase, do Centro Universitário FEI. Projeto com 

vigência de 03/2017 a 12/2017. 
 


