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Resumo: O Projeto visa desenvolver sistemas 
sensoriamento remoto para medir o desempenho térmico e 

hidrológico de telhados verdes com a meta de envolver 

alunos do ensino médio das escolas públicas de São Paulo 

no uso e aprimoramento deste tipo de tecnologia. O 

trabalho tem o intuito de unir esforços entre alunos de 

ensino superior na área de engenharia com os saberes de 

professores e alunos de instituições públicas de ensino 

médio. A construção coletiva de conhecimentos poderá 

otimizar os resultados, tanto na consciência ambiental, 

quanto na capacidade de desenvolver projetos que 

colaborem com a melhoria da qualidade de vida da própria 

população envolvida.  
1. Introdução 

As vantagens dos telhados verdes são evidentes. Porém, 

para que esta tecnologia seja difundida em nosso 

ambiente urbano, é preciso ter certeza de que os 

componentes básicos funcionam de forma eficiente. O 

objetivo do projeto é fornecer um estudo de linha de 

base da tecnologia do telhado verde em um ambiente 

urbano da periferia da Grande São Paulo. Portanto, o 

projeto visa construir telhados verdes acessíveis como 

estudos de caso para demonstrar os benefícios da 

tecnologia de acordo com as condições climáticas locais 

e para registrar os seus possíveis efeitos na mitigação de 

inundações locais. Atuando juntamente com os 

professores da rede pública responsáveis pelas 

atividades de robótica da escola, foram montadas a 

partir de placas Arduino Uno (as mesmas distribuídas 

para as escolas) sensores térmicos (termistores), 

medidores de umidade do solo e vazão da água. 

Desta forma, equipes de alunos de escolas públicas (no 

momento o projeto está sendo preparado para a EEI 

Sem. Robert Kennedy) poderão entender como funciona 

um sistema de monitoramento usando tecnologia de 

IoT, aprender a instalar seus próprios kits e testar a 

eficiência dos telhados verdes feitos por eles mesmos. 

   
2. Metodologia  

Um dos objetivos desta iniciação é fazer com que 

alunos da rede pública consigam programar e monitorar 

seus projetos, como um telhado verde ou um 

minhocário, usando microcontroladores e sensores. 

Junto com os professores responsáveis pelas atividades 

de tempo integral da escola Sen. Robert Kennedy os 

alunos (sobretudo do ensino médio) estão aprendendo 

quesito básicos de programação “C”, adequadas a 

linguagem usada no micro controlador Arduino. Junto 

com a parte programação os alunos estão aprendendo 

eletrônica básica para que os estudantes aprendam a 

fazer leituras básicas de circuitos eletrônico, a soldar 

circuitos e fabricação de placas caseiras.  
Também foi feito um kit didático, com manual e 

programas necessários, para desenvolvimentos de 

projetos de IoT. Um kit foi instalado em duas maquetes 

de 1,0 x 1,0 x 1,0 metro com cobertura de laje de 

concreto. Contem placa Arduino Uno, multiplexador, 

termistores, sensor de temperatura e umidade do solo, 

medidor de vazão da água e bateria para alimentar o 

sistema. Ele estará monitorando uma laje nua e outra 

com cobertura verde. Através destes sensores será 

possível acompanhar online o desempenho térmico e 

hídrico dos dois telhados. Três telhados serão 

preparados pelos próprios alunos com a supervisão dos 

professores da escola. Neles os alunos terão que pensar 

nas formas mais eficientes e baratas de executar um 

telhado verde e aprender a instalar os sensores para seus 

telhados. 

 

3. Resultados  
Os dois primeiros kits já foram montados e estão 

coletando os primeiros dados. Será necessário depois de 
um período de monitoramento de pelo menos um mês, 

fazer uma checagem dos resultados obtidos. Quanto aos 

projetos feitos pelos alunos, ainda estão em fase de 
estudos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Sistema supervisório.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 – Circuito impresso do sistema de supervisiona 

mento. 

Tabelea1-Materiais do kit didático 
Componente Quantidade 

  

Manual de instruções 1 

Placa de circuito impresso 1 

Termistor (sensor de temperatura) 5 

DHT 22(sensor umidade do ar) 1 

Senso de umidade do solo 2 

Sensor de PH 1 

Arduino uno 1  
4. Conclusões  

A conclusão preliminar que temos é que está 
mostrando-se viável o desenvolvimento de um projeto 
de parceria que difunda as tecnologias de telhados 
verdes utilizando-se de metodologias de IoT. 
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