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Resumo 

Atualmente, a maioria das cidades está passando por um processo de aumento populacional de modo 
desorganizado e sem planejamento de sua urbanização. Este fato acarreta uma modificação do uso do solo com 
graves consequências para os sistemas de drenagem urbana. Desta forma, aumenta-se o risco de inundações 
mais frequentes, bem como do aumento de picos de vazões no escoamento superficial. O uso de técnicas de 
drenagem sustentáveis inclui sistemas de telhado verde para atenuar vazões de pico e aproveitar uma parcela da 
água pluvial. Um sistema modular de telhado verde foi instalado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
em Londrina. O sistema foi analisado durante 47 dias. Foram medidos a evapotranspiração e os dados de 
precipitação. A evapotranspiração média foi de aproximadamente 1,9±0,93 mm.d-1. O sistema apresentou 94,57 
mm de evapotranspiração, 292,7 mm de precipitação e irrigação e 191,3 mm de drenagem; com um acúmulo no 
sistema de 6,83 mm. A redução de volume médio no sistema de drenagem foi de 46,4%.O telhado verde modular 
permite uma redução significativa da precipitação efetiva no sistema de drenagem. 
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1. Introdução 

Atualmente, os processos de urbanização não planejados associados com o rápido crescimento 
populacional constituem riscos a população devido à falta de infraestrutura sanitária e de drenagem 
urbana (FAO, 2008). Este processo de urbanização modifica o uso do solo com consequente aumento 
da impermeabilização e das vazões de drenagem de águas pluviais (Fontes et al., 2003; Tucci, 2008). 
Portanto,enchentes em áreas urbanas têm se tornado cada vez mais frequentes (Bates et al., 2008). 

Para reduzir a quantidade do escoamento superficial de sistemas urbanos, agências ambientais tem 
promovido o uso de Sistemas de Drenagem Sustentáveis (CIRIA, 2007), que utilizam processos 
naturais para minimizar o escoamento superficial, tais como: infiltração, atenuação, tratamento 
biológico e mecanismos de resposta de drenagem. Dentre estas tecnologias, o uso de telhados verdes 
tem sido empregado (Swan, 2010). 

Telhados verdes são cada vez mais conhecidos como uma moderna e ecológica tecnologia para 
problemas ambientais urbanos, tais como atenuação da drenagem superficial (HONGMING, 2010). 
Devido a capacidade de retenção de água associada a evapotranspiração, pode ocorrer uma defasagem 
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do tempo entre o pico de vazão de escoamento de um telhado convencional e de um telhado verde, 
bem como sua redução (Berndtsson, 2010). 

Outros benefícios do telhado verde, incluem: resfriamento da temperatura ambiente com atenuaçãodo 
efeito da ilha de calor; criação de espaços verdes, especialmente em áreas urbanas compactas; e 
aumento da biodiversidade urbana (Rowe, 2011; Moody et al., 2013). 

Este trabalho tem como objetivo principal determinar o potencial de atenuação de pico de vazão com 
medição in loco de um sistema modular comercial de telhado verde para aproveitamento parcial das 
águas pluviais e auxílio na prevenção de enchentes pela redução do escoamento superficial das águas 
pluviais devido à infiltração e a evapotranspiração. 

2. Materiais e Métodos 

Este estudo foi realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná na cidade de Londrina nas 
coordenadas 23o18’S e 51°06’ W. O clima da região pode ser classificado como subtropical úmido 
mesotérmico com temperatura média anual em torno dos 20°C.  

Para execução deste trabalho, foi confeccionado um protótipo suporte de aço para inserção desistema 
modular de telhado verdecom 100 cm de largura, 71 cm de comprimento e 120 cm de altura. Foi 
utilizada uma declividade de 15,7° graus.  

O sistema foi instalado em local aberto e livre de sombreamento. Foram instaladas três células suporte 
(módulos) que representam a estrutura de um telhado verde. Estesistema pode ser classificado como 
extensivo(substrato variando de 2 a 20 cm)segundo OBERNDORFER et al., 2007. 

Os módulos são compostos de resíduos de indústria de couro reciclável e foram adquiridos 
comercialmente. Em cada estrutura foi inserida uma camada de feltro para evitar que a água das 
chuvas e das regas arraste partículas de solo no sistema de drenagem.  

Para a impermeabilização do sistema foi inseridauma manta geotêxtil na parte inferior dos módulos. Na 
parte superior dos módulos foram alocados solo juntamente com vegetação gramínea da espécie 
esmeralda (Zoysiajaponica) – vide Fig. 1.  

 

Fig. 1 – Sistema modular de telhado verde com três unidades e vegetação tipo gramínea. 

Durante um período de 47 dias foi realizada a medição gravimétrica dos módulos, resultando na 
evapotranspiração pela determinação da variação de massa de cada módulo. Também foram realizadas 
medições volumétricas da quantidade de precipitação e/ou de inserção de água por irrigação e o 
volume de drenagem pluvial. 
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Para obtenção do volume de drenagem, foram confeccionadas duas saídas de água do sistema para o 
escoamento do excedente de água pluvial. Ao lado do sistema foi instalado um pluviômetro. Para os 
dias de precipitação, foram considerados como nulos valores de evapotranspiração. 

3. Resultados 

Os resultados podem ser analisados de modo global ou em intervalos de tempo para melhor 
compreensão do sistema modular de telhado verde. 

3.1 Análise Global 

Durante o período de funcionamento do sistema modular de telhado verde, a evapotranspiração média 
foi de aproximadamente 1,9±0,93 mm.d-1(vide Fig. 2) com temperatura média de aproximadamente 
17,7 oC e umidade relativa média do ar de 83,1%. 
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Fig. 2 – Variação da Evapotranspiração no sistema modular de telhado verde em mm.d-1. 

A precipitação total incidida no sistema foi de 282,1 mm medida no pluviômetro. O volume de 
drenagem obtido foi de 146,7 L, que corresponde a uma lâmina total de 191,3 mm. 

Foram realizadas irrigações controladas durante o período de estiagem entre eventos de precipitações 
com inserção total de 10,6 mm de água. De modo geral, a irrigação foi insuficiente para gerar um 
excedente na forma de drenagem no sistema.  

Desta forma, o balanço hídrico no sistema foi correspondente a 94,57 mm de evapotranspiração, 292,7 
mm de precipitação e irrigação e 191,3 mm de drenagem. Desta forma, houve um acúmulo no sistema 
de 6,83mm. Este acúmulo pode ser variável ao longo do ensaio devido a possibilidade de variação de 
água no sistema associada a variação climática. 

Um aspecto importante a ser considerado na implantação de sistemas similares foi a possibilidade de 
acúmulo e remoção por evapotranspiração da água pluvial correspondente a 32,31 e 2,33 % da 
precipitação total. Estes valores globais relativos ao sistema de escoamento superficial podem 
significar uma diminuição e defasagem dos picos de vazão em hidrogramas. Mentes et al. (2006) 
obtiveram valores de precipitação efetiva variando de 30 a 60 % da precipitação total em telhados 
verdes de várias profundidades. 

3.2 Análise temporal específica 

Durante eventos de precipitação, a redução de volume médio no sistema de drenagem foi de 46,4%. 
Pode-se verificar que precipitações totais diárias menores que 12 mm aumentam o impacto do sistema 
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de telhado verde na redução de pico de vazão de sistemas de drenagem pluvial.  

A maior porcentagem de redução de volume de drenagem foi de 64,6% com uma precipitação de 
aproximadamente 12 mm. A menor redução obtida no sistema foi de 32,4 mm. 

Estes valores podem ser adotados em uma cobertura de 100 m2, que corresponde a uma capacidade 
de retenção de água média de 2 m3 para uma precipitação média diária total ocorrida de 25,5 mm. 

Esta capacidade de retenção de água pode ser significativa para minimização de picos de vazão em 
áreas urbanas sem planejamento e sem sistema de drenagem adequado. 

4. Conclusões 

Este trabalho foi realizado com um protótipo acoplado a sistema modular de telhado verde, com três 
unidades, para verificar o aproveitamento pluvial e as modificações da drenagem urbana associadas ao 
balanço hídrico durante determinado período de tempo. Os resultados são significativos para 
compreender a variação de picos de drenagem em sistemas modulares de telhado verde comparados 
com sistemas convencionais. 

O telhado verde modular permite uma redução significativa da precipitação efetiva no sistema de 
drenagem para precipitações menores que 12 mm, ou seja, pode ter como função retardar o efeito de 
pico de uma precipitação extrema em alguns locais, retendo uma parte da água a ser escoada 
superficialmente em áreas urbanas. Desta forma, possui similaridade a um reservatório de acúmulo de 
água que contribui para redução de picos de vazão. 
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