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 A população urbana no Brasil está próxima de 
ultrapassar 90% do total; 

 No mundo, está acima de                                         
50%  (ONU, 2011). 

 

 O aumento populacional mundial associado ao 
deslocamento de pessoas da área rural para 
urbana promove o uso desordenado do solo. 

Contextualização 

Foto:JONAH LEHRER, New York Times 



O uso desordenado do solo promove problemas 
relacionados a falta de saneamento e ao sistema de 
drenagem. 

Risco 

Contextualização 

Fotografia: Luiz Carlos Murauskas/Folha Imagem 



Solução em voga para a drenagem urbana 

Sistemas de Drenagem Sustentáveis 

 

 

 

 

 

Telhados Verde 

Contextualização 



conhecidos como uma moderna e ecológica 
tecnologia para problemas ambientais urbanos 

atenuação da drenagem superficial (HONGMING, 2010). 

 

Capacidade de retenção de água +  

Evapotranspiração 

Telhados Verde 



 

 

Determinar o potencial de atenuação de pico de 
vazão com medição in loco de um sistema modular 

comercial de telhado verde. 

Objetivo 



Local 

Londrina  

coordenadas 23o18’S e 51 06’ W 
clima da região - subtropical úmido mesotérmico  

Temperatura média anual - 20 C 

Metodologia 



Sistema modular 

100 cm de largura  

71 cm de comprimento e  

120 cm de altura 

 

Declividade de 15,7  graus 
vegetação gramínea da espécie esmeralda 

(Zoysiajaponica) 

Metodologia 



Controle do Sistema 

 

Metodologia 
Precipitação    ET 

Drenagem 

∆S 



Evapotranspiração  
evapotranspiração média - 1,9 0,93 mm.d-1 

 

Resultados 
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Análise Global 



Evapotranspiração  
evapotranspiração média – 94,6 mm.d-1 

 

Resultados 

50403020100

5

4

3

2

1

0

Dias

Et
o 

(m
m

/d
)

Análise Global 



Precipitação + Irrigação 

Precipitação - 282,1 mm. 

Irrigação controlada – 10,6 mm.  

292,7 mm. 

 

Drenagem do Sistema 

Drenagem – 191,3mm. 

Resultados Análise Global 

34,6% de redução 

Outros autores: 30 a 60% (Mentes et al., 2006)  



Precipitações diárias < 12 mm.  

Ocorre um impacto maior na redução de drenagem 

 

 Durante as precipitações  

Reduções de 64 a 32% foram verificadas no volume 
de drenagem 

Volume retido + Evapotranspiração 

Potencial de até 2 m3 para área de telhado de 
100m2 

 

Resultados Análise Específica 



 O telhado verde modular permite uma redução 
significativa da precipitação efetiva no sistema de 
drenagem; 

 Para precipitações menores que 12 mm, a 
redução da drenagem é maior; 

O uso de sistemas de telhado verde modular 
pode ser analisado similarmente como um 
reservatório de acúmulo de água potencial que 
contribui para redução de picos de vazão. 
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