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BALANÇO HÍDRICO EM TETO COM COBERTURA VEGETAL NO SEMIÁRIDO 

PERNAMBUCANO

RESUMO

Na atualidade, metade da população mundial reside nos grandes centros urbanos. 

Grande parcela desse crescimento tem ocorrido em países em desenvolvimento. No Brasil, já 

se verifica um contingente de cerca de 80% da população residindo nas áreas urbanas.

Neste crescente cenário de urbanização, impactos ambientais e socioeconômicos 

decorrentes de eventos hidrológicos têm sido recorrentes, afetando grande parte da população.

O aumento da impermeabilização reduz as taxas de infiltração, que por sua vez leva à 

diminuição das taxas de recarga para os aquíferos e à diminuição do escoamento de base. O 

escoamento superficial é intensificado, aumentando em velocidade e, a frequência e 

magnitude dos picos de cheia, levando ocasionalmente às enchentes.

Nesse contexto, têm sido empregados os telhados verdes em várias partes do mundo 

principalmente com finalidades estéticas de valorização do espaço urbano e para melhoria do 

conforto ambiental. Essas áreas verdes podem servir também para detenção do escoamento 

superficial, minimizando as enchentes urbanas. A simulação da dinâmica da água no solo do

telhado verde realizada no programa Hydrus 1-D, a partir das características do sistema do 

teto verde implantado e dados obtidos em campo, proporcionou a caracterização da dinâmica 

da água em seu perfil de solo, fornecendo subsídios quanto ao desempenho deste dispositivo 

no amortecimento do escoamento superficial oriundo dos telhados.

Palavras-chave: Telhados verdes, Hydrus 1D, Escoamento superficial, Semiárido.
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WATER BALANCE IN CEILING VEGETATION COVERAGE IN SEMI-ARID

REGION OF PERNAMBUCO

ABSTRACT

Currently, half the world population resides in urban centers. Large share of this

growth has occurred in developing countries. In Brazil, there is already a quota greater than

85% of the population residing in urban areas. In this scenario of increasing urbanization,

environmental and socio-economic impacts of hydrological events have been recurrent,

affecting large population. The increased sealing reduces infiltration rates, which in turn leads

to lower rates of recharge to aquifers and reduced base flow. The runoff is intensified, and

increasing in speed, frequency and magnitude of flood peaks, leading to occasional flooding.

In this context, green roofs have been used around the world primarily for cosmetic 

enhancement of the urban space and to improve the environmental comfort. These green areas 

can also be used for detention of the runoff, minimizing urban flooding. The simulation of the 

dynamics of soil water to green roof performed using the Hydrus 1-D, from the features of the 

green roof located and data obtained in the field, provided the characterization of water 

dynamics in soil profile, providing support regarding the performance of this device in the 

damping of surface runoff coming from the rooftops.

Keywords: Green Roofs, Hydrus 1D, Surface runoff, Semiarid.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 RELEVÂNCIA DA PESQUISA

O crescimento populacional, o aumento das construções e a mudança radical da 

paisagem, têm caracterizado o processo de urbanização nas últimas décadas. Em 1950, um 

terço da população mundial residia em cidades (UNITED NATIONS, 2005). Na atualidade, 

metade da população mundial reside nos grandes centros urbanos. Grande parcela desse 

crescimento tem ocorrido em países em desenvolvimento. De acordo com Rosa et al. (2003),

já se verifica, no Brasil, um contingente maior que 85% da população residindo nas áreas 

urbanas, por outro lado, faz-se necessário estabelecer uma correlação entre o uso e a ocupação 

dos solos e os recursos hídricos,  com vistas a permitir um planejamento eficiente do uso dos 

recursos hídricos na bacia hidrográfica. Tal conceito já se aplica na esfera jurídica, como está 

previsto na Lei Federal 9433/97 (BRASIL, 1997) que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, onde se prevê, 

que o planejamento e a gestão de recursos hídricos sejam implementados de forma integrada à 

gestão do uso e ocupação do solo.

Neste crescente cenário de urbanização, impactos ambientais e socioeconômicos 

decorrentes de eventos hidrológicos têm sido recorrentes, afetando grande parte da população. 

Os conjuntos dos impactos ambientais, e em especial nos recursos hídricos, derivados das 

aglomerações populacionais e do seu ambiente urbano têm demandado a busca por soluções 

que não se limitam à aplicação de técnicas tradicionais e criam um cenário propício ao 

investimento em pesquisas para definição e aplicação de novas tecnologias. Os aspectos que 

caracterizam a urbanização e que estão mais diretamente relacionados ao ciclo hidrológico e 

aos recursos hídricos, estão associados com o crescimento populacional que 

consequentemente gera o aumento do número de construções e a consequente 

impermeabilização da superfície do solo. O aumento da impermeabilização reduz à

infiltração, que por sua vez leva à diminuição das taxas de recarga para os aquíferos e à 

diminuição do escoamento de base. O escoamento superficial é intensificado, aumentando em 

velocidade e, a frequência e magnitude dos picos de cheia, levando ocasionalmente às 

enchentes. O aumento da população contribui para o crescimento da demanda dos recursos 

hídricos e ao mesmo tempo aumentam os volumes de efluentes e de resíduos sólidos.

A mudança do uso do solo também tem impacto no balanço de energia entre superfície e 
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atmosfera. Além da mudança da resistência aerodinâmica que afeta a movimentação do ar das 

áreas em torno, aumentando assim a transferência de calor para a atmosfera. Esses fatores em 

conjunto produzem temperaturas mais altas e favorecimento à ocorrência de chuvas 

convectivas nos centros urbanos, que são aquelas causadas pelo movimento de massas de ar 

mais quentes que sobem e condensam. A interação entre processos físicos que ocorrem na 

superfície e na atmosfera podem ao longo do tempo levar à mudança na distribuição e 

disponibilidade dos recursos hídricos (HALL, 1984).

Nesse contexto, têm sido empregados os telhados verdes em várias partes do mundo 

principalmente com finalidades estéticas de valorização do espaço urbano e para melhoria do 

conforto ambiental. Essas áreas verdes podem servir também para detenção do escoamento 

superficial, minimizando as enchentes urbanas. Os telhados verdes agregam em sua 

composição uma camada de solo ou substrato e outra de vegetação. Podem ser classificados 

como telhados verdes extensivos ou intensivos. Os telhados verdes intensivos são 

caracterizados por camadas de solo maiores que 20 cm, são constituídos de plantas e arbustos 

de médio porte, que exigem para o seu desenvolvimento um ambiente mais complexo, 

exigindo uma estrutura reforçada e com as cargas bem distribuídas devido aos esforços extras 

promovido pelas plantas, solo e água. Já as coberturas verdes extensivas, são caracterizadas 

por camadas de solo menores que 20 cm, compostas por espécies de pequeno porte, como as 

autóctones, por resistirem a pouca ou nenhuma manutenção, onde existe uma maior 

preocupação com irrigação e fertilização até as plantas se estabelecerem, realizando as 

manutenções necessárias para a funcionalidade da cobertura verde (CORREA & 

GONZALEZ, 2002).

Na sua construção é preciso ter um cuidado especial com impermeabilização da laje 

onde será colocada a vegetação, para não comprometer a estrutura da edificação com 

infiltrações futuras. A escolha correta dos materiais que irão compor a camada filtrante é 

muito importante, evitando-se a perda das partículas de solo e uma drenagem eficiente, onde a 

sua espessura irá variar com a camada de solo ou substrato presente no telhado, de acordo 

com a necessidade de drenagem e carga suportada pela estrutura. A água drenada poderá ser 

armazenada e aproveitada para futuras irrigações do telhado verde ou outros fins, isso 

depende de um pré-projeto detalhando todos os itens que irão compor o futuro telhado verde.

De acordo com Correa & Gonzalez (2002), os telhados verdes podem ser classificados 

ainda como acessíveis e inacessíveis, sendo o primeiro uma área aberta ao uso de pessoas, 

como um jardim suspenso ou um terraço, proporcionando benefícios sociais aos seus usuários 

e agregando valor comercial ao edifício, e as inacessíveis, que não permitem a circulação de 
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pessoas, podem ser planas, curvas e com inclinações. A frequência da manutenção, irrigação, 

fertilização e poda de raízes dependerá das espécies escolhidas no projeto e os objetivos do 

mesmo.

No contexto histórico, os telhados verdes não constituem nenhuma inovação 

tecnológica, pois há muitos séculos já se fazia uso desta técnica construtiva de estimável valor 

para a manutenção do ciclo hidrológico. Historicamente, os primeiros telhados verdes 

construídos pelo homem foram os zigurates da antiga Mesopotâmia e na Babilônia, região 

onde hoje se encontra o Iraque, sendo construídos entre 600 A.C. e 450 A.C. Durante o 

Império Romano, era comum o cultivo de árvores nas coberturas dos edifícios, como os 

mausoléus de Augusto e Adriano. Os Vikings utilizavam na construção de suas casas, 

camadas de gramado em suas paredes e telhados para se protegerem das chuvas e dos ventos. 

No período renascentista, na cidade de Genova na Itália, eram comuns tetos com vegetação 

nas casas (PECK, 1999). Também se pode citar exemplos de telhados verdes no México no 

período pré-colombiano, na Índia, nos séculos XVI e XVII, e em algumas cidades espanholas 

já existiam seus exemplos de coberturas com vegetação (PECK, 1999).

Segundo Peck (1999), a partir deste momento começaram a surgir em algumas cidades 

francesas e por toda a Escandinávia, até a metade do século XX a construção de coberturas 

verdes que eram consideradas inclusive como uma prática de cultura popular. Em países 

como Alemanha, Áustria e Noruega, o conceito de telhado verde já é amplamente difundido, 

tendo inclusive empresas especializadas no assunto. Sobretudo, devido ao antigo interesse 

desses países em combater a degradação ambiental e a rápida devastação dos espaços verdes 

em áreas de desenvolvimento urbano acelerado. Os autores afirmaram ainda que nos anos 60

foram desenvolvidas muitas técnicas de construção de telhados verdes, principalmente na 

Alemanha. Nos anos 70 com o avanços de várias pesquisas relacionadas ao tema, alguns 

produtos relacionados aos telhados verdes foram criados, sendo introduzidos no mercado 

alguns materiais inovadores como materiais drenantes e membranas. Na década de 80 com o 

grande crescimento populacional alguns países adotaram alguns subsídios que 

proporcionaram o crescimento do uso de telhados verdes.

No Brasil, existem grandes experiências de destaque visual no ambiente urbano no que 

tange as aplicações de jardins sobre as coberturas das edificações. A crescente urbanização e 

consequente densificação da ocupação dos espaços nas cidades brasileiras colocam a 

verticalidade como protagonista através das numerosas construções de edifícios em torre. A 

esta realidade, o paisagista Burle Marx respondeu com a construção de jardins também 

verticais, ou seja construídos sobre muros. (VERGARA et al., 2009). De acordo com os 
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autores, Burle Marx idealizou seus projetos para serem vistos do alto, ao mesmo tempo em 

que criou soluções para plantar onde a profundidade de terra era reduzida. Burle Marx criou 

jardins em consonância com a necessidade das cidades, estas com cada vez mais escassas 

áreas destinadas aos jardins e à recreação.

Considerando sua característica de retenção da água de chuva, a função de um telhado 

verde excede os aspectos paisagísticos, podendo contribuir para a minimização dos impactos 

provocados por eventos pluviométricos extremos, face os acontecimentos que são 

apresentados recorrentemente na mídia, nos períodos chuvosos, e provocam sérios transtornos 

e perdas por conta da ocorrência de enchentes. De acordo com informações do Ministério da 

Integração Nacional, apenas no Estado de Pernambuco no ano de 2010 ocorreram 13 

desastres notificados à Secretaria Nacional de Defesa Civil, dos quais 7 estavam relacionados 

com o aumento das chuvas, tendo sido contabilizados em torno de 2000 desalojados e 2000 

desabrigados apenas nesses eventos. Visto que nos últimos anos os grandes centros urbanos 

vêm sofrendo continuamente com as grandes enchentes, vários departamentos de pesquisa 

estão buscando medidas mitigadoras que busquem a melhoria dos sistemas de drenagem 

urbana. Neste contexto, várias outras estruturas foram adotadas para tal função, tais como 

trincheiras de infiltração, jardins de chuva, pavimentos permeáveis e os próprios telhados 

verdes.

Neste contexto o principal objetivo dessa dissertação é analisar o desempenho de dois 

tipos de telhados verdes, grama e cactos, localizados em Caruaru, região agreste de 

Pernambuco, em função do balanço hídrico e da capacidade de retenção do escoamento 

superficial. Para tanto foi realizado um experimento com chuva simulada para determinação 

dos parâmetros e verificação do funcionamento da estrutura, e uma simulação numérica para 

diferentes cenários.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

• Análise do balanço hídrico em tetos com cobertura vegetal (tetos verdes) na região 

agreste do estado de Pernambuco.
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1.2.2 Objetivos Específicos

• Avaliar a capacidade de acumulação de água pluvial em tetos com cobertura vegetal 

com a finalidade de amortecimento de picos de vazão da drenagem pluvial.

• Estudar a formulação matemática que descreve o fluxo da água no telhado verde.

• Simular numericamente o fluxo da água no telhado verde.

• Identificar e construir cenários de modelagem do fluxo da água no telhado verde, 

considerando as características pluviométricas locais.
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CAPÍTULO 2

REVISÃO DA LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 GENERALIDADES

A ocupação humana de áreas naturais acarreta impactos ambientais quase em sua 

totalidade negativos devido à supressão de vegetação nativa para o uso da terra em atividades 

como agricultura, pecuária, indústria e urbanização. Tais atividades podem comprometer a 

qualidade ambiental e a qualidade de vida humana a partir de processos como a poluição e 

contaminação dos solos, ar, águas superficiais e subterrâneas (LOPES et al., 2005). A 

urbanização, bem como outras atividades humanas, é potencialmente modificadora do meio 

natural, alterando suas características originais, modificando solos, ciclo hidrológico e clima, 

principalmente pela impermeabilização da superfície, além de lançar efluentes domésticos e 

industriais nos canais fluviais (poluição). 

Observa-se que o grande crescimento populacional mundial tem se dado de maneira 

heterogênea, de forma que na atualidade, metade da população atual reside nos grandes 

centros urbanos. (UNITED NATIONS, 2005). Grande parte desse crescimento se concentra 

nos países em desenvolvimento. No Brasil, cerca de 80% da população habita em cidades 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2003), este crescimento tem gerado pressão na demanda por 

água e serviços de infraestrutura relacionados ao esgotamento sanitário e consequentemente à 

própria manutenção da vida. Brito (2006) destacou dentre os problemas devido à falta de 

planejamento decorrentes do crescimento desordenado da população urbana, a inexistência de 

restrições quanto à ocupação das áreas de risco, que culminam invariavelmente no aumento

do escoamento superficial pelas mais variadas causas e, conseqüentemente, na ocorrência de 

enchentes urbanas. Marcelino (2007), ao abordar os conceitos básicos relacionados com os 

desastres naturais, diferenciou os eventos dos desastres de origem natural, considerando que 

estes últimos estão relacionados a danos e prejuízos extensivos e de difícil superação pelas 

comunidades afetadas. Neste contexto, o autor, utilizando dados de desastres do banco global 

EM-DAT (Emergency Events Database), no período de 1900 a 2006, apresentou (Figura 1) os 

tipos de desastres que mais ocorreram no mundo.
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Figura 1 – Distribuição por continentes dos desastres naturais ocorridos no globo, de 1900 a 

2006. Fonte: Marcelino (2007).

Os dados apresentados por Marcelino (2007) mostram que os tipos mais recorrentes 

são as inundações (35%) e as tempestades (31%), que é a soma dos eventos associados a 

furacões, tornados e vendavais. Segundo o autor uma tempestade severa, que é um evento 

natural produz fortes chuvas e ventos, que quando se deslocam sobre áreas urbanas, 

densamente ocupadas, podem gerar destelhamentos, inundações nas áreas próximas aos rios e 

escorregamentos nas encostas mais íngremes, consideradas áreas de risco. O cenário 

observado nestas situações são casas alagadas e destruídas, perdas de vidas e várias pessoas 

desabrigadas e/ou instaladas em abrigos temporários.

2.2 CONCEITOS HIDROLÓGICOS

Para Silveira (2009), o estudo dos recursos hídricos implica em conhecimento do ciclo 

hidrológico, seus componentes e as relações entre eles. Tucci (2004) descreveu o ciclo 

hidrológico a partir do vapor de água presente na atmosfera que, sob determinadas condições 

meteorológicas, condensa-se, formando microgotículas de água que se mantém suspensas no 

ar devido à turbulência normal. O agrupamento das microgotículas e eventuais partículas 

(poeira e/ou gelo) formam o aerossol. Através da dinâmica das massas de ar, acontece a 

principal transferência de água da atmosfera para a superfície terrestre que é a precipitação. A 
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forma de precipitação de maior interesse para a drenagem urbana é a chuva devido à 

responsabilidade sobre a manutenção dos cursos d’água e à capacidade de gerar escoamento 

superficial. 

Após a aglutinação das microgotículas de vapor d’água, estas caem em direção à 

superfície terrestre, sendo que parte desta água evapora ainda no trajeto, antes mesmo de 

atingir o solo e/ou outras superfícies. Uma vez atingindo um solo com cobertura vegetal, parte 

do volume precipitado sofre interceptação em folhas e caules, de onde pode evaporar ou, 

excedendo a capacidade de armazenar água das superfícies dos vegetais ou por ação dos 

ventos, pode reprecipitar para o solo. A água que atinge o solo pode seguir diferentes 

caminhos. Como o solo é um meio poroso, enquanto os poros entre os grãos não se saturam, 

pode ocorrer infiltração da precipitação que chega ao solo. A partir do momento que ocorre 

saturação dos poros, a infiltração começa a decrescer até atingir uma taxa residual. A água 

que infiltra, se acumula em reservatórios subterrâneos, e percola de um ponto a outro. A 

infiltração e a percolação no interior do solo são comandadas pelas tensões capilares nos 

poros e pela gravidade. De acordo com Silveira et al. (2009), a infiltração depende 

fundamentalmente da água disponível para infiltrar, da natureza do solo, do estado da sua 

superfície e das quantidades de água e ar, inicialmente presentes no seu interior. Segundo 

Tucci (2004), a umidade do solo realimentada pela infiltração é aproveitada em parte pelos 

vegetais, que a absorvem pelas raízes e a devolvem, quase toda à atmosfera por transpiração, 

o que os vegetais não aproveitam, infiltra para os reservatórios subterrâneos ou aquíferos. O 

excesso de água que não infiltra gera o escoamento superficial, que é impulsionado pela 

gravidade para as cotas mais baixas, vencendo principalmente o atrito com a superfície do 

solo. Em qualquer tempo e local por onde circula a água na superfície terrestre, seja nos 

continentes ou nos oceanos, há evaporação para a atmosfera, fenômeno que fecha o ciclo 

hidrológico. 

2.2.1 Precipitação

O conhecimento da disponibilidade de água numa bacia durante o ano é o fator 

determinante para quantificar os volumes necessários aos seus diversos usos, entre eles 

irrigação de culturas e abastecimento de água doméstico e industrial. A determinação da 

intensidade da precipitação é importante para o controle das inundações e a erosão do solo. As 

características principais da precipitação são o volume precipitado 4que não possui 

significado se não estiver relacionado à duração de ocorrência), a intensidade e a chuva 

antecedente.
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Os diferentes processos de formação das precipitações permitem classificá-las em um 

dos seguintes tipos: convectivas, orográficas e frontais. Tucci (2004) relacionou as 

características de cada um desses tipos: 

• Chuvas convectivas são formadas quando em tempo calmo, o ar úmido for aquecido na 

vizinhança do solo, criando-se camadas de ar em equilíbrio instável, que uma vez 

perturbado, forma uma brusca ascensão local de ar menos denso que ao atingir seu nível de 

condensação com formação de nuvens e, muitas vezes, precipitações. São geralmente 

chuvas de grande intensidade e de pequena duração, restritas a áreas pequenas e podem 

provocar importantes inundações em pequenas bacias.

• Chuvas orográficas ocorrem quando ventos quentes e úmidos, na direção do oceano para o 

continente elevam-se, ao encontrar uma barreira, e se resfriam havendo condensação do 

vapor, formação de nuvens e ocorrência de chuvas. São chuvas de pequena intensidade e 

de grande duração, que cobrem pequenas áreas, projetando as nuvens de chuva, dando 

lugar a áreas secas ou semiáridas causadas pelo ar seco, já que a umidade foi descarregada 

na encosta oposta.

• Chuvas frontais provêm da interação de massas de ar quentes e frias, nas regiões de 

convergência na atmosfera, onde o ar mais quente e úmido é violentamente impulsionado 

no seu resfriamento e na condensação do vapor de água, de forma a produzir chuvas de 

grande duração, atingindo grandes áreas com intensidade média, podendo vir 

acompanhadas por ventos fortes com circulação ciclônica e formação de cheias.

2.2.2 Interceptação

De acordo com Blacke (1975, apud BALBINOT et al., 2008), a interceptação é a 

retenção de parte da precipitação acima da superfície do solo, e pode ocorrer devido à 

vegetação ou à outra forma de obstrução ao escoamento. Linsley (1949, apud BALBINOT et

al., 2008) mencionou que, sob condições similares, as perdas por interceptação vegetal podem 

chegar até a 25% da precipitação anual. De acordo com Tucci (2004), a retenção de parte do 

escoamento por depressões do solo não pode ser considerada uma interceptação propriamente 

dita, já que parte do volume retido retorna ao fluxo da bacia através da infiltração, por outro 

lado, as depressões do solo ou a baixa capacidade de drenagem podem provocar o 

armazenamento de grandes volumes de água reduzindo a vazão média da bacia. Segundo 

Blacke (1975, apud BALBINOT et al., 2008), a interceptação vegetal depende de vários 

fatores: características da precipitação e condições climáticas, precipitações anteriores, tipo e 
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densidade da vegetação e período do ano. A Figura 2 mostra a interceptação para diferentes 

tipos de intensidades.

Figura 2 – Relação entre interceptação – intensidade – precipitação. Fonte: Blake (1975)

Os autores afirmaram que em florestas, para pequenos volumes de precipitação (< 0,3 

mm), todo volume é retido e para precipitações superiores a 1 mm, de 10 a 40% pode ficar 

retido. De acordo com Wigham (1970), o tipo de vegetação caracteriza a quantidade de gotas 

que cada folha pode reter e a densidade destas indica o volume retido numa superfície de 

bacia. As folhas geralmente interceptam a maior parte da precipitação, mas a disposição dos 

troncos a distribui significativamente. Viessman et al. (1977) afirmaram que em regiões em 

que ocorrem uma maior variação climática, ou seja, em latitudes mais elevadas, a vegetação 

apresenta uma significativa variação da folhagem ao longo do ano, que interfere diretamente 

com a interceptação, a época do ano também pode caracterizar alguns tipos de cultivos que 

apresentam as diferentes fases de crescimento  colheita. 

2.2.3 Evaporação e Evapotranspiração

Segundo Tucci & Beltrame (2004), a evaporação e a evapotranspiração correspondem 

à transferência do vapor d’água para a atmosfera, o que ocorre naturalmente se houver 

ingresso de energia no sistema, proveniente do sol, da atmosfera, ou de ambos e, é controlada 

pela taxa de energia, na forma de vapor de água que se propaga da superfície da Terra. Os 

processos de evaporação e evapotranspiração de superfícies naturais podem ser simulados, 
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com embasamento físico, por modelos que descrevem o efeito da resistência à difusão 

molecular e turbulenta sobre a distribuição de energia do sol ou da atmosfera. Além da 

radiação solar, as variáveis meteorológicas que interferem na evaporação, particularmente de 

superfícies livres de água, são a temperatura do ar, vento e pressão de vapor. A evaporação 

depende fundamentalmente da energia disponível proveniente da radiação solar. Um aumento 

da temperatura do ar influi favoravelmente na intensidade de evaporação, porque permite que 

uma maior quantidade de vapor de água esteja presente no mesmo volume de ar, quando é 

atingido o grau de saturação deste. Os ventos são responsáveis pela renovação do ar acima da 

superfície evaporante. Este fenômeno também é proporcional à diferença entre a pressão do 

vapor saturado, à temperatura da água e à pressão do vapor do ar, mantidas em igualdade as 

demais condições.

De acordo com Tucci & Beltrame (2004), na evaporação de uma superfície de solo 

descoberto, quando este está saturado, ou mesmo quando o nível freático for elevado, atuam 

somente os fatores meteorológicos. Por outro lado, na condição de solo não-saturado ou nível 

freático à grande profundidade, o processo de evaporação passa a depender também das 

propriedades do perfil do solo, principalmente da condutividade hidráulica, que é função da 

estrutura e textura do mesmo.

A evapotranspiração é aqui considerada como a perda de água por evaporação do solo e 

transpiração da planta. Segundo Reichardt (1990), o solo, as plantas e a atmosfera podem ser 

considerados como componentes de um sistema fisicamente interrelacionado e dinâmico, em 

que se aplica o conceito de potencial hídrico, ou seja, o fluxo de água que ocorre dos pontos 

de maior potencial para os de menor potencial. A quantidade de água transpirada diariamente 

é grande em relação às trocas de água na planta, de modo que se pode considerar o fluxo 

através da planta, em curtos períodos de tempo, como um processo em regime permanente. A 

passagem para a atmosfera ocorre através dos estômatos localizados nas folhas e a diferença 

total do potencial entre o solo e a atmosfera pode chegar a centenas de bares. À medida que 

diminui a umidade do solo, ocorrem restrições à transferência de água para a atmosfera, que 

passa a depender não somente das condições meteorológicas, mas também do sistema 

radicular das plantas, bem como de outras características, como o estado fitossanitário das 

mesmas. Neste contexto, distingue-se a evapotranspiração potencial e real.

De acordo com Camargo & Camargo (2000), a evapotranspiração potencial (ETP) é o 

processo de perda de água para a atmosfera, através de uma superfície natural gramada, 

padrão, sem restrição hídrica para atender às necessidades da evaporação do solo e da 

transpiração; e a evapotranspiração real (ETR) constitui a perda de água de uma superfície 
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natural, em qualquer condição de umidade e de cobertura vegetal. Os autores afirmam ainda 

que a precipitação, na forma de chuva, e a ETP são elementos meteorológicos de sentidos 

opostos, expressos em milímetros pluviométricos. Segundo Gangopadhyaya et al. (1983), a 

evapotranspiração real é igual ou menor que a evapotranspiração potencial (ETR < ETP).

2.2.4 Infiltração e armazenamento no solo

De acordo com Silveira et al. (2009), à medida que a água infiltra pela superfície, as 

camadas superiores do solo vão-se umedecendo de cima para baixo, alterando gradativamente 

o perfil de umidade. Enquanto há aporte de água, o perfil de umidade tende à saturação em 

toda a profundidade, sendo a superfície, naturalmente, o primeiro nível a saturar. 

Normalmente, a infiltração decorrente de precipitações naturais não é capaz de saturar todo o 

solo, restringindo-se a saturar, quando consegue, apenas as camadas próximas à superfície, 

conformando um perfil típico onde o teor de umidade decresce com a profundidade. Quando a 

infiltração cessa, a umidade no interior do solo se redistribui, evoluindo para um perfil de 

umidade inverso, com menores teores de umidade próximo à superfície e maiores nas 

camadas mais profundas. 

No estudo da infiltração um conceito muito importante é a capacidade de infiltração, 

que, segundo Silveira et al. (2009), corresponde ao potencial que o solo tem de absorver água 

pela sua superfície, em termos de lâmina por tempo, da taxa real de infiltração que acontece 

quando há disponibilidade de água para penetrar no solo. Uma curva de taxas reais de 

infiltração no tempo somente coincide com a curva das capacidades de infiltração de um solo, 

quando o aporte superficial de água (proveniente de precipitações e mesmo de escoamentos 

superficiais de outras áreas) tem intensidade superior ou igual à capacidade de infiltração. A 

curva da capacidade de infiltração é de difícil determinação experimental, exceto na fase em 

que a intensidade de precipitação a supera, situação que tem sido estudada isoladamente por 

muitos pesquisadores, sendo que, de acordo com Reichardt (1990), o comportamento da 

capacidade de infiltração fora deste período é comumente avaliado por algoritmos específicos 

e equações deduzidas para calcular o tempo de encharcamento ou saturação superficial, 

contado a partir do início da precipitação. 

Depois de cessada a precipitação, e a reserva de água na superfície do solo, ocorre o 

final do processo de infiltração, o que não implica no encerramento do movimento da água no 

interior do solo. Segundo Reichardt (1990), a camada superior do solo que foi quase ou 

totalmente saturada durante a infiltração não retém toda esta água, surgindo um movimento 

descendente em resposta aos gradientes gravitacional e de pressão. O movimento da água no 
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perfil do solo, após cessada a infiltração, é denominado drenagem ou redistribuição interna, 

cuja intensidade e duração determinam a capacidade de armazenamento do solo. Segundo 

Silveira et al. (2009), essa é uma propriedade importante no estudo de diversas questões da 

engenharia de recursos hídricos, tornando-se fundamental em projetos de irrigação.

De acordo com Reichdart (1990), a redistribuição interna tem sua velocidade diminuída 

com o tempo, até que atinge valores desprezíveis. Na realidade o processo de redistribuição, e 

consequentemente da variação do armazenamento, é contínuo sem que apresente interrupções 

ou níveis estáticos. 

2.2.5 Fluxo subterrâneo

O fluxo subterrâneo no aqüífero que é caracterizado pela porosidade (n), condutividade 

hidráulica (K) e coeficiente de armazenamento (S). A água subterrânea sempre se move de 

áreas de alto potencial para áreas de baixo potencial, que envolve pressão, gravidade e energia 

cinética. A lei de Darcy descreve o fluxo laminar de água em um cilindro de comprimento L e

área de seção A preenchido por meio poroso de condutividade hidráulica K. A vazão da saída 

Q é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico ao longo do seu percurso, e ao fator de 

proporcionalidade, que é a condutividade hidráulica, K, expressa em comprimento por tempo 

[L/T], conforme apresentado na Equação 2.1, que dividindo a expressão pela área A, resulta 

na Equação 2.2.

! ! !"
!!

!!
(2.1)

! ! !!
!!

!!
(2.2)

Onde: ! ! ! ! é a descarga específica (ou a velocidade de Darcy ou a velocidade aparente).

A condutividade hidráulica é uma importante propriedade na determinação quantitativa 

e qualitativa do movimento de água no solo e no dimensionamento de sistemas de drenagem, 

que pode ser determinada por métodos de laboratório e campo. Os métodos de laboratório 

apresentam o inconveniente de usarem amostras de tamanho reduzido, sendo assim, 

representativas de pequeno volume do solo. Já os métodos de campo, apesar de laboriosos, 

são mais precisos, tendo em vista o maior volume de solo amostrado sem alteração da sua 

estrutura natural. Segundo Reichardt (1990), a extensão da lei de Darcy para solos não 

saturados exige que sejam redefinidas a condutividade hidráulica e a carga piezométrica. A 

condutividade hidráulica K, por exemplo, varia com o teor de umidade do solo, tendo como 
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limite superior a condutividade hidráulica saturada Ksat. A carga piezométrica, por sua vez, 

tem duas componentes principais num solo não saturado, em função das energias envolvidas, 

Equação 2.3.

! ! ! ! ! (2.3)

Onde: φ = potencial mátrico ou de capilaridade; z = potencial gravitacional.

De acordo com Reichardt (1990), o potencial mátrico geralmente é expresso como a 

altura de água equivalente que exerce a mesma tensão da sucção mátrica. Analogamente ao 

que acontece com as relações entre potencial mátrico e teor de umidade, nos casos típicos de 

solos argilosos e arenosos, também há distinção nas relações experimentais entre 

condutividade hidráulica e teor de umidade para cada tipo de solo.

No que se refere à condutividade hidráulica, apesar de um solo arenoso saturar com um 

teor de umidade menor, sua condutividade hidráulica saturada é maior, por outro lado, a 

condutividade hidráulica de um solo argiloso pode ser maior que a de um solo arenoso, 

quando ambos estão num estado não saturado. Em um solo argiloso a condutividade 

hidráulica decresce mais suavemente com o aumento da sucção mátrica, porque os poros têm 

um tamanho médio reduzido e maior quantidade deles permanece cheia mais tempo, 

mantendo a condutividade de saturação em grande parte do solo. Em um solo arenoso, onde 

os poros são maiores, à medida que a sucção mátrica aumenta menos poros conseguem-se

manter cheios por mais tempo, reduzindo a condutividade geral do solo mais rapidamente.

2.2.6 Curva de retenção da água no solo

Pode-se descrever as características de retenção de água no solo pela relação entre a 

sucção e a quantidade de água armazenada no solo (representada pela umidade ou pelo grau 

de saturação). Esta relação é chamada de Curva de Retenção de Água e representa a

capacidade que o solo tem de armazenar água. De acordo com Childs (1940 apud MORAES 

et al., 1993), dentre as propriedades físico-hídricas, uma de difícil caracterização tanto pelo 

tempo que se consome nas análises quanto pela intrínseca modificação da amostra devido à 

histerese, é a curva de retenção da água no solo. 

O conteúdo de água no solo correspondente a uma dada pressão é maior na drenagem do 

que umedecimento. De acordo com Silva (2005), existem três métodos de se obter a Curva de 

Retenção do solo: por secagem (drenagem), toma-se uma amostra de solo inicialmente 
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saturada e aplicando-se gradualmente sucções maiores, faz-se medidas sucessivas de tensão 

em função de θ; por molhamento (umedecimento), toma-se uma amostra de solo inicialmente 

seca ao ar e permite-se seu umedecimento gradual por redução de tensão; ou pode-se partir de 

um teor de umidade intermediário do solo (por exemplo, o teor de umidade natural da 

amostra) e aplicar tanto o processo de drenagem quanto para o umedecimento. Reichardt & 

Timm (1985) afirmaram que cada método fornece uma curva contínua, mas em geral, 

diferente, ou seja, a relação entre a sucção matricial e a umidade não é unívoca, e este 

fenômeno é denominado histerese. A Figura 3 mostra o comportamento típico de curvas de 

retenção obtidas em processos de drenagem e infiltração.

Figura 3 – Curva de retenção da água no solo. Fonte: Silveira et al. (2009).

O entendimento da relação entre a umidade e a pressão capilar é relacioná-la com a 

textura do solo. Em um solo arenoso predominam os poros grandes, o que faz com o 

decréscimo de umidade motivado pelo incremento da pressão seja abrupto. Isso explica o 

pequeno armazenamento destes solos mesmo a baixas pressões. Já em solos argilosos as 

curvas de retenção mostram a diminuição gradual da umidade, devido à presença de um 

grande número de poros com pequenas dimensões. 

Há na literatura uma série de tentativas de expressar a relação entre a umidade e a 

pressão capilar através de equações empíricas. Dentre as mais aceitas, se destaca as equações 
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de Van Genuchten e Brooks-Corey. Van Genuchten (1980) apresentou a Equação 2.4 para 

definir a relação entre a umidade e a pressão capilar. 

! ! !!!! !
!!!!!!

!! !!!! ! ! (2.4)

Onde: Pc = pressão capilar, ! = umidade volumétrica,!!! ! umidade volumétrica residual ou 

umidade volumétrica correspondente à capacidade de campo, !! ! umidade volumétrica 

correspondente à saturação e β, m e n são parâmetros que podem ser obtidos a partir de dados 

experimentais de ! e Pc.

A pressão capilar corresponde à diferença entre as pressões do ar e da água associada ao 

decréscimo da umidade, à medida que se dessatura (substitui-se a água pelo ar) um solo 

inicialmente saturado. De acordo com Reichardt (1990), ao se tomar a pressão do ar igual a 

zero (pressão relativa), a pressão capilar é a própria pressão da água, sendo que essa pressão é 

negativa e denominada de sucção.

A questão que envolve a capacidade do solo reter água não se explica somente pela 

capilaridade, mas também pela adsorção. Por isso alguns estudiosos do assunto preferem dizer 

que a umidade do solo relaciona-se com a sucção (ou tensão) matricial e não com a pressão 

(ou tensão ou sucção) capilar. O termo matricial diz respeito à matriz do solo. A quantidade 

de água presente no solo é um parâmetro importante a ser conhecido e é comumente 

representado pelo teor de umidade gravimétrico (w), que é a relação entre a massa de água 

presente no solo (ma) e a massa de sólidos (ms) ou pelo teor de umidade volumétrico (θw),

definido como a razão entre o volume de água presente no solo (Vw) e o volume total do 

elemento (V). As unidades para w e θw são, respectivamente, g/g e cm³/cm³. De acordo com 

Silva (2005), o teor de umidade volumétrico é de difícil obtenção direta, pois envolve 

medidas de volume. Mas, conforme apresentado pelo autor, θw pode ser calculado por meio 

de correlação com o teor de umidade gravimétrico, w, ou pode ser expresso em função de 

outros índices físicos como a porosidade, grau de saturação e índice de vazios. A saturação é 

definida pela relação entre o volume de água e o volume de vazios (volumes de ar e de água), 

enquanto a porosidade é definida pela relação entre o volume de vazios e o volume total.

!! ! ! !
!!

!!
(2.5)

!! !
!!!!

!
(2.6)
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!! ! !! !! (2.7)

!! !
!!!!

!!!
(2.8)

Onde: θw = teor de umidade volumétrico, w = teor de umidade gravimétrico, ρd = massa 

específica seca, ρw = massa específica da água, Sr = grau de saturação, V = volume total do 

solo, n = porosidade, e = índice de vazios.

De acordo com Reichardt (1990), a umidade do solo pode ser expressa com base na 

massa (umidade gravimétrica) ou no volume (umidade volumétrica) de água. A umidade 

gravimétrica pode ser definida como a relação entre a massa de água e a massa de solo seco, 

conforme apresentado na Equação 2.9, e a umidade volumétrica, como a relação entre o 

volume de água e o volume total (volume sólido + volume de água).

! !
! !

! "
(2.9)

Onde: w = umidade gravimétrica, ma = massa de água, ms = massa de solo seco.

De uma forma geral, a determinação da umidade gravimétrica do solo em laboratório é 

um processo bastante simples: a amostra de solo deve ser coletada e sua umidade preservada 

durante a condução ao laboratório, pesa-se a amostra antes e depois de seca em estufa, 

geralmente durante 24h à 105 °C. A determinação da umidade volumétrica exige o 

conhecimento do volume da amostra coletada. Como o conteúdo de água no solo é função do 

tamanho e do volume dos poros que a contém, a umidade está relacionada com a pressão 

capilar.

2.2.7 Escoamento superficial

A expressão gráfica da relação entre a vazão e o tempo é representada com a construção 

de um hidrograma. A distribuição dessa vazão num determinado período de tempo resulta da 

interação dos componentes do ciclo hidrológico e a vazão observada na bacia hidrográfica. 

Segundo Tucci (1997 apud PORTO & PORTO, 2008), a bacia hidrográfica é uma área de 

captação natural da água de precipitação que faz convergir o escoamento para um único ponto 

de saída, ou seja, a água precipitada sobre sua superfície escoa através de uma rede de 

drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em um leito único no seu 
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exutório. Na Figura 4 apresenta-se um hidrograma típico com seus componentes principais.

Figura 4 – Hidrograma. Fonte: Tucci (2004).

De acordo com Tucci (2004), para caracterizar o comportamento da bacia são utilizados 

alguns valores de tempo, Figura 3, como tr, tempo de retardo, definido como o intervalo de 

tempo entre o centro de massa da precipitação e o centro de gravidade do hidrograma; tp, 

tempo do pico, definido como o intervalo entre o centro de massa da precipitação e o tempo 

da vazão máxima; tc, tempo de concentração, tempo necessário para a água precipitada no 

ponto mais distante na bacia, deslocar-se até a seção principal.

Esse tempo é definido também como o tempo entre o fim da precipitação e o ponto de 

inflexão do hidrograma; tm, tempo ascensão é o tempo entre o início da chuva e o pico do 

hidrograma; tb, tempo de base: é o tempo entre o início da precipitação e aquele em que a 

precipitação ocorrida já escoou através da seção principal, ou que o rio volta às condições 

anteriores a da ocorrência da precipitação; te, tempo de recessão, tempo necessário para a 

vazão baixar, quando acaba o escoamento superficial.

Após o início da chuva, existe um intervalo de tempo em que o nível de água começa a 

elevar-se, este tempo retardado de resposta deve-se às perdas iniciais por interceptação 

vegetal e depressões do solo, além do próprio retardo de resposta da bacia devido ao tempo de 

deslocamento da água na mesma. O hidrograma pode ser caracterizado por três partes 

principais: ascensão, altamente correlacionada com a intensidade da precipitação, e com 

grande gradiente; região do pico, próximo ao valor máximo, quando o hidrograma começa a 
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mudar de inflexão, resultado da redução da alimentação de chuvas e/ou amortecimento da 

bacia. Esta região termina quando o escoamento superficial acaba, resultando somente o 

escoamento subterrâneo; recessão, nesta fase, somente o escoamento subterrâneo está 

contribuindo para a vazão total do rio. Segundo Tucci (2004), a recessão identificada pelo 

escoamento subterrâneo pode ser representada por uma equação exponencial do tipo seguinte:

!"! !"!!!!! (2.10)

Onde: Qt = a vazão após t intervalos de tempo; Qo = vazão no tempo de referência; α =

coeficiente de recessão, que pode ser determinado através da plotagem dos valores de vazão, 

defasados de t intervalos de tempo.

Neste contexto, conforme apresentado por Tucci (2004) e apresentado na Figura 3, a 

vazão se eleva até atingir um valor de pico e esta elevação apresenta, em geral, gradiente 

maior que a parte posterior ao mesmo. O escoamento superficial é o processo predominante 

neste período, refletindo a resposta ao comportamento aleatório da precipitação, sendo 

dependente de um grande número de fatores, os mais importantes são relevo; cobertura da 

bacia; modificações artificiais no rio; distribuição, duração e intensidade da precipitação; e 

tipo de solo.

Ao relevo está relacionado à densidade de drenagem, à declividade do rio ou da bacia, à 

capacidade de armazenamento e à forma. As bacias com grande área de inundação tendem a 

amortecer o escoamento e regularizar o fluxo. No que se refere à cobertura da bacia, sabe-se

que coberturas vegetais tendem a retardar o escoamento e aumentar as perdas por 

evapotranspiração. Segundo Tucci (2004), nas bacias urbanas, onde a cobertura é alterada, 

tomando-se mais impermeável, acrescida de uma rede de drenagem mais eficiente, o 

escoamento superficial e o pico aumentam. No que se refere às ações antrópicas, verifica-se

que as modificações produzidas pelo homem no rio para o uso mais racional da água afetam o 

fluxo da água na bacia, conforme sua natureza, por exemplo, um reservatório para 

regularização da vazão tende a reduzir o pico e distribuir o volume, enquanto a canalização 

tende a aumentar o pico. A distribuição da precipitação e sua duração são fatores 

fundamentais no comportamento do escoamento superficial. De acordo com Tucci & Bidone 

(2004), para bacias pequenas (< 500 km2), as precipitações convectivas de alta intensidade, 

pequena duração e distribuída numa pequena área, podem provocar as grandes enchentes, 

enquanto que para bacias maiores as precipitações mais importantes passam a ser as frontais, 
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que atingem grandes áreas com intensidade média. As condições iniciais de umidade do solo, 

por sua vez, são fatores que podem influenciar significativamente o escoamento resultante de 

precipitações de pequeno volume, alta e média intensidade. Quando o estado de umidade da 

cobertura vegetal, das depressões, da camada superior do solo e do aquífero forem baixos, 

parcela ponderável da precipitação é retida.

2.2.8 Balanço hídrico

O balanço hídrico é uma ferramenta de avaliação quantitativa do volume da água do 

solo e resulta da aplicação do princípio de conservação de massa para a água num volume de 

solo vegetado. A variação do armazenamento (∆S), num intervalo de tempo, representa o 

balanço entre as entradas e saídas de água (Figura 5). Sendo considerada como entrada a 

precipitação (Pi), e como saída o escoamento (Pe), onde para este caso, a evapotranspiração 

real (ETR), interceptação (I) e drenagem (D) são considerados nulos.

Figura 5 – Volume controle retratando o balanço hídrico no sistema de telhado verde.

Como a chuva é expressa em milímetros, isto é, em litros de água por metro quadrado 

de superfície, realiza-se o balanço hídrico adotando-se uma área superficial de 1 m2 para o 

volume de controle. Portanto, o volume de controle, que é considerado representativo de toda 

área em estudo, torna-se uma função apenas da profundidade. O balanço hídrico pode ser 

estudado em várias escalas, na escala de uma bacia hidrográfica, a precipitação e a irrigação 

são as principais entradas de água no solo, sendo uma importante ferramenta para avaliar as 
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entradas e saídas de água no solo e, por conseguinte, estimar os períodos mais prováveis em 

que poderá ocorrer déficit hídrico para o sistema considerado. Considerando-se o teto verde 

como o sistema de análise, o balanço hídrico pode ser realizado com o emprego da Equação 

2.11.

!! ! !!"#$%&%’! !!"!!"# (2.11)

Onde: ΔS = armazenamento de água no teto verde.

No que se refere ao balanço hídrico do teto verde, entende-se como variável de 

entrada a precipitação atmosférica, e como variáveis de saída o escoamento da água de chuva 

para fora do telhado verde. Sendo assim, pode-se reescrever a Equação 2.11, considerando 

estas variáveis no intervalo de tempo que vai de !! ! a !:

!!!!! !!!!!! ! !"!!!! !"!!!!! ! !"!!!! !"!!!!! (2.12)

Onde: S = armazenamento do teto verde [mm]; Pi = precipitação atmosférica [mm]; Pe = 

escoamento de água para fora do teto verde [mm].

Na realização do balanço hídrico do teto verde, considera-se que o sistema em análise 

é delimitado pela superfície impermeável, laje.

2.3 URBANIZAÇÃO E ESCOAMENTO SUPERFICIAL

O desenvolvimento urbano substitui a cobertura vegetal por pavimentos impermeáveis 

e introduz condutos para o escoamento pluvial. Essa substituição altera os componentes do 

ciclo hidrológico natural, relacionados com a cobertura da superfície, principalmente o 

escoamento superficial e a infiltração (Figura 6). A cobertura vegetal favorece a infiltração, 

pois dificulta o escoamento superficial da água, já a impermeabilização, ao dificultar ou 

mesmo impedir a infiltração, favorece o aumento do escoamento superficial. O volume que 

escoava lentamente pela superfície do solo e ficava retido pelas plantas, com a urbanização, 

passa a escoar no canal, exigindo maior capacidade de escoamento das seções do canal 

(TUCCI & BELTRAME, 2004). 

De acordo com Tucci & Beltrame (2004), para casos extremos, verifica-se que cheias 

em uma bacia urbanizada pode chegar a ser seis vezes maior do que cheias desta mesma bacia 
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em condições naturais. Portanto, a retirada da cobertura vegetal provoca a diminuição da 

infiltração da água no solo e aumenta consideravelmente a velocidade do  escoamento 

superficial e, consequentemente, favorece as perdas de solo por erosão. A erosão remove os 

materiais erodidos até os corpos d’água, onde pode ocorrer a sua deposição associadas ao 

assoreamento, bem como o aumento da turbidez em função dos sólidos em suspensão (DIAS 

& MELLO, 2003).

Figura 6 - Ilustração do efeito da urbanização sobre o ciclo hidrológico.

Fonte: Paz (2004, adaptado de EPA, 1998).

As inundações urbanas podem ser provocadas por estrangulamento da seção do rio 

devido a aterros, estradas, aterro para uso habitacional, assoreamento do leito do rio, lixo, 

erros de execução e projeto de drenagem de rodovias e avenidas, entre outros. O controle das 

cheias em áreas urbanas é realizado por meio da canalização dos pontos críticos, tal solução 

busca resolver a questão exatamente no trecho problemático, a canalização dos pontos críticos 

acaba apenas transferindo a inundação de um lugar para outro da cidade. 
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2.4 ESTRUTURAS CONVENCIONAIS E NÃO-CONVENCIONAIS DE DRENAGEM 

URBANA

Obras e instalações destinadas a escoar o excesso de água das chuvas, sejam na zona 

rural ou na malha urbana, são denominadas sistemas de drenagem. Estas obras buscam 

atenuar os riscos causados por inundações em seu meio. O caminho percorrido pela água da 

chuva sobre uma superfície pode ser bem definido em uma área natural, em direção ao vale.  

Com o estabelecimento de um centro urbano, o direcionamento das águas passa a ser 

determinado pelo traçado das ruas, isto gera um comportamento totalmente diferente do seu 

comportamento original, exposto no aumento da velocidade dos escoamentos. Estas águas, 

oriundas da precipitação, escoam para os bueiros e outras estruturas, que alimentam os 

condutos secundários, atingindo assim estruturas maiores. 

Estes sistemas de drenagem urbana podem ser divididos em microdrenagem e 

macrodrenagem, apresentados a seguir. Segundo Baptista & Nascimento (2005), as técnicas 

compensatórias podem assumir um caráter estrutural e não-estrutural. Nas técnicas não-

estruturais incluem os princípios de prevenção como as ações de educação ambiental.

2.4.1 Microdrenagem e Macrodrenagem

Tucci & Bidone (2004) definiram a microdrenagem urbana como o sistema de 

condutos pluviais no loteamento ou de rede primária urbana. A microdrenagem inclui a coleta 

e afastamento das águas superficiais ou subterrâneas através de pequenas e médias galerias. 

Fazem parte do sistema de microdrenagem tradicional: guia, sarjeta e sarjetões, bocas 

coletoras, galerias, poço de visita e caixa de ligação. A descrição e função de cada um destes 

elementos está sintetizada no Quadro 1.

Tucci & Genz (1995) associaram macrodrenagem às intervenções em fundos de vales 

que coletam águas pluviais de áreas providas de sistemas de microdrenagem ou não. As obras 

de macrodrenagem buscam evitar as inundações devido à impermeabilização da área urbana, 

isto é, construção de canais, revestidos ou não, com maior capacidade de transporte que o 

canal natural. Tais obras destinam à condução final das águas captadas pela drenagem 

primária, dando prosseguimento ao escoamento das vazões oriundas das ruas, sarjetas, valas e 

galerias.
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Quadro 1 – Descrição das estruturas de microdrenagem.

Estrutura Descrição e Função
Guia Faixa longitudinal de granito que separa o passeio do leito 

viário.

Sarjeta
Canal longitudinal de forma triangular, situado entre a guia e a 
pista de rolamento, que serve para coletar e conduzir as águas 
de escoamento superficial aos pontos de coleta.

Sarjetões
Canal de seção triangular situado nos pontos baixos, que serve 
para conectar sarjetas ou encaminhar efluentes destas para os 
pontos de coleta.

Bocas coletoras Estruturas para captação das águas superficiais transportadas 
pelas sarjetas.

Galerias Seções circulares, feitas de concreto para transporte das águas 
captadas nas bocas coletoras até os pontos de lançamento.

Poços de visita Câmaras visitáveis para inspeção e limpeza dos condutos 
subterrâneos.

Caixa de ligação Caixas de alvenaria subterrâneas, destinadas a reunir condutos 
de ligação.

Os canais artificiais são as estruturas mais empregadas nas obras de macrodrenagem, 

em particular aqueles escavados nos leitos de córregos e riachos naturais, cuja seção tornou-se

insuficiente para veicular as vazões da enchente. De uma forma geral, apesar do uso 

indiscriminado dos termos enchente e inundação, pode-se diferenciar os dois fenômenos 

associando-os às condições de ocorrência de ambos. Neste contexto, as enchentes 

correspondem a fenômenos naturais observados quando a vazão que escoa superficialmente 

ultrapassa a capacidade dos canais de escoamentos. Ou seja, num período de enchente, as 

vazões extravasam para além das áreas ribeiras e superando a capacidade de descarga do leito 

menor do curso d'água atingem o leito maior de um rio. Atribui-se à inundação o 

extravasamento muito superior à capacidade de descarga do curso d'água, evidenciando o 

conflito entre as águas e a ocupação que o homem faz do solo.

Diferente dos canais revestidos os canais escavados em solo dependem 

necessariamente das características do material do solo, inclinação dos taludes, compactação 

do solo utilizados nas paredes do canal e velocidade de escoamento suportada pelo projeto 

(TUCCI & GENZ, 1995).

2.4.2 Drenagem no lote

Atualmente, além das estruturas de micro e macrodrenagem, podem-se utilizar medidas 

de controle sustentáveis que buscam o controle do escoamento na fonte, através da 

recuperação da capacidade de infiltração ou da detenção do escoamento adicional gerada 
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pelas superfícies impermeabilizadas urbanas. O princípio fundamental deste controle é o de 

que qualquer novo empreendimento deve manter as condições naturais pré-existentes de 

vazão para um determinado risco (TUCCI & GENZ, 1995). 

Na busca da população em se proteger contra as cheias urbanas, evitando o 

redimensionamento do sistema de drenagem, surgiu a partir da década de 1970 a ideia de se 

reestabelecer as vazões de pré-desenvolvimento a partir de dispositivos que propiciavam a 

retenção e infiltração das águas precipitadas antes de atingir a rede de drenagem (BAPTISTA

& NASCIMENTO, 2005). A partir destes mecanismos, visa-se o rearranjo no tempo e no 

espaço das vazões e, porventura, a diminuição dos volumes escoados, reduzindo a 

probabilidade de inundações e melhorando a qualidade das águas pluviais. Desta forma, esses 

mecanismos, denominados estruturas alternativas ou simplesmente técnicas compensatórias 

de drenagem, se apresentam como instrumentos de controle do escoamento superficial que 

podem ser regulamentados dentro das legislações municipais de controle da drenagem urbana 

visando o crescimento ordenado das cidades. 

As técnicas compensatórias estruturais podem ser divididas conforme descrito por 

Baptista et al. (2005):  lineares, para controle centralizado e para controle na fonte.

2.4.2.1 Técnicas lineares

As técnicas lineares são implantadas usualmente junto aos sistemas viários e pátios, 

estacionamentos e arruamentos. Nesta categoria estão incluídos os pavimentos permeáveis, 

dotados ou não de dispositivos de infiltração; as valas, valetas e planos de detenção e/ou 

infiltração; e as trincheiras de infiltração.

Pavimento permeável é um dispositivo de infiltração onde o escoamento superficial é 

desviado através de uma superfície permeável para dentro de um reservatório de pedras 

localizado abaixo deste (URBONAS & STAHRE, 1993). Segundo Schueller (1987), os 

pavimentos permeáveis são compostos por duas camadas de agregados (uma de agregado fino 

ou médio e outra de agregado graúdo) mais a camada do pavimento permeável propriamente 

dito (Figura 7). De acordo com os autores o escoamento infiltra rapidamente na capa ou 

revestimento poroso (espessura de 5 a 10 cm), passa por um filtro de agregado de 1,25 cm de 

diâmetro e espessura de aproximadamente 2,5 cm e vai para uma câmara ou reservatório de 

pedras mais profundo com agregados de 3,8 a 7,6 cm de diâmetro. A capa de revestimento 

permeável somente age como um conduto rápido para o escoamento chegar ao reservatório de 

pedras. O escoamento, neste reservatório, poderá então ser infiltrado para o subsolo ou ser 

coletado por tubos de drenagem e transportado para uma saída. Assim, a capacidade de 
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armazenamento dos pavimentos porosos é determinada pela profundidade do reservatório de 

pedras subterrâneo (mais o escoamento perdido por infiltração para o subsolo).

(a) Concreto ou asfalto poroso. (b) Blocos de concreto vazados.

Figura 7 – Estruturas gerais de um pavimento permeável.

Fonte: Modificado de Urbonas & Stahre (1993).

Urbonas & Stahre (1993) agruparam os pavimentos permeáveis em três tipos, 

conforme o tipo de cobertura superior: asfalto poroso; concreto poroso; e blocos de concreto 

vazado. Os autores afirmaram que, as coberturas de asfalto ou concreto são construídas de 

forma similar aos pavimentos convencionais, com a retirada da fração da areia fina da mistura 

dos agregados do pavimento. No caso dos blocos de concreto vazados, estes são colocados 

acima de uma camada de base granular (areia), filtros geotêxteis são colocados sob a camada 

de areia fina para prevenir a migração da areia fina para a camada granular. 

De acordo com Urbonas & Stahre (1993) não existem limitações para o uso do 

pavimento permeável, exceto quando a água não pode infiltrar para dentro do subsolo devido 

à baixa permeabilidade do solo ou nível alto do lençol freático for alto, ou ainda se houver 

uma camada impermeável que não permita a infiltração. A utilização dos pavimentos 

permeáveis, em um contexto geral, pode proporcionar uma redução dos volumes escoados e 

do tempo de resposta da bacia para condições similares às condições anteriores à urbanização 

e até mesmo, dependendo das características do subsolo, condições melhores que as naturais, 

desde que seja utilizado racionalmente, respeitando seus limites físicos, e desde que seja 

conservado periodicamente com uma manutenção preventiva, evitando assim o seu 

entupimento.

Entretanto os pavimentos permeáveis apresentam algumas limitações como a 

qualidade da água que quando drenada pode se apresentar contaminada, podendo resultar em 

impacto sobre o escoamento subterrâneo. Além disto, a falta de controle na construção e 

manutenção que podem levar ao entupimento destes, tornando-o ineficiente.
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As valas, valetas e planos de detenção são técnicas compensatórias constituídas por 

simples depressões escavadas no solo com o objetivo de recolher as águas pluviais e efetuar o 

seu armazenamento temporário. Quando estas depressões possuem dimensões longitudinais 

significativamente maiores que suas dimensões transversais, definem-se as valas ou valetas, 

sendo as últimas associadas às estruturas com pequena seção transversal.  No caso em que as 

dimensões longitudinais não são muito maiores do que as transversais e as profundidades são 

reduzidas, definem-se os planos. Caso incorporem também a função de promover a 

infiltração, estas estruturas são classificadas como valas, valetas e planos de infiltração. A 

introdução das águas é feita de forma direta, por escoamento superficial até a estrutura, 

podendo, eventualmente, ocorrer afluência via tubulação. O armazenamento é efetuado em 

superfície livre, no interior da estrutura. A evacuação das águas pode ocorrer por infiltração 

no solo local, no caso de estruturas de infiltração, ou por deságue superficial, diretamente no 

corpo receptor, com ou sem dispositivos de controle. 

As trincheiras de infiltração têm seu princípio de funcionamento no         

armazenamento da água por tempo suficiente para sua infiltração no solo. De acordo com 

Balades et al. (1998), estes dispositivos funcionam como um reservatório convencional de 

amortecimento de cheias, tendo, neste contexto, um desempenho melhorado devido ao 

favorecimento da infiltração e consequente redução dos volumes escoados e das vazões 

máximas de enchentes. Estas estruturas (Figura 8) são constituídas por valetas preenchidas 

por seixos (brita ou outro material granular), envolvidas por filtro geotêxtil que ao impedir a 

entrada de finos reduz o risco de colmatação, com uma porosidade em torno de 35%. 

De acordo com Nascimento (1996), as trincheiras de infiltração estão relacionadas 

características positivas, das quais algumas estão destacadas: diminuição/eliminação da rede 

de microdrenagem local, uma vez que o volume de água que seria direcionado para estas 

redes infiltra a partir da trincheira; redução da necessidade de construção de rede de 

microdrenagem à jusante, pois, esta solução não transfere para jusante o excesso de volume 

gerado pela impermeabilização da área de montante; baixo custo de implantação; boa 

integração com o espaço urbano, podendo ser implantadas em praças, parques, ao longo de 

calçadas ou ruas, entre outras possibilidades; redução da poluição das águas superficiais pela 

redução do transporte de lixo e poluentes; e favorecimento da recarga de águas subterrâneas 

por infiltração da água pluvial.
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Figura 8 – Trincheira de infiltração. Fonte: Souza & Goldenfum (1999).

Baptista et al. (1998), por outro lado, destacaram as dificuldades que se apresentam 

para o emprego desta técnica: desconhecimento dos processos hidrológicos envolvidos; 

inexistência de estudos de custos de implantação, operação e manutenção que possibilitem a 

avaliação do interesse econômico. Urbonas & Stahre (1993) afirmaram que o comportamento 

do solo é fator condicional para escolha do local de implantação de uma trincheira de 

infiltração e destacaram as seguintes características: profundidade mínima sazonal do lençol

freático e da camada impermeável a pelo menos 1,2 m do fundo da trincheira; classificação do 

solo nas categorias A ou B do Soil Conservation Service ou taxa de infiltração do solo à 

saturação superior a 8 mm/h; não devem ser instaladas sobre aterros ou em terrenos de grande 

declividade; relação entre superfície impermeabilizada da bacia e a superfície disponível para 

infiltração; adequado para pequenas áreas de drenagem, tais como lotes individuais ou 

quarteirões.

Como o uso deste tipo de estrutura é recente, não há dados suficientes para se fazer 

estimativas aceitáveis do tempo em que a trincheira terá um funcionamento satisfatório. 

Schueller (1987) sugeriu que o tempo de vida das trincheiras pode ser da ordem de 10 a 15 

anos. Balades et al. (1998) relataram a experiência da comunidade de Bordeaux-França, onde 

as tecnologias alternativas de drenagem estão sendo largamente desenvolvidas e utilizadas, 

em particular as trincheiras. Segundo os autores, nesta comunidade, uma trincheira com 8 

anos de operação foi monitorada por um ano e meio e observou-se que, após este tempo de 
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funcionamento, a trincheira apresentava rendimento satisfatório, sendo o volume de saída 

cerca de 24% do volume total precipitado, para um coeficiente de escoamento teórico de 0,86. 

De uma forma geral, a vida útil da trincheira depende basicamente dos cuidados tomados 

durante a construção da estrutura, a fim de se evitar uma colmatação antes mesmo que ela 

comece a funcionar, bem como das práticas de manutenção (limpeza, verificação da camada 

superior de geotêxtil) que têm a finalidade de evitar uma colmatação precoce pela entrada e 

deposição de material fino.

2.4.2.2 Técnicas para controle centralizado

Para contornar o problema criado com a urbanização sobre o comportamento das 

cheias, algumas medidas estruturais podem ser adotadas, tais técnicas correspondem 

essencialmente às bacias de detenção e retenção.

• bacias de retenção: possuem a capacidade de armazenar o volume de escoamento 

superficial por curtos períodos de tempo e tendo como finalidade o controle da 

inundação.

• bacias de detenção: maior capacidade de armazenamento do volume de escoamento 

superficial em relação as bacias de retenção, tendo como função a recarga do lençol 

freático por longos períodos. 

Baptista & Nascimento (2005) afirmaram ainda que essas tecnologias podem ser 

utilizadas desde pequenas parcelas até em projetos de sistemas de drenagem para grandes 

áreas. Podem ainda integrar-se ao meio ambiente e ao tecido urbano, permitindo usos 

associados, como áreas de estacionamento, parques e prática de esportes. As técnicas 

compensatórias podem ser combinadas também em um mesmo empreendimento, 

potencializando seus efeitos positivos. Algumas das técnicas de drenagem no lote mais 

utilizadas estão melhor descritas a seguir.

2.4.2.3 Técnicas para controle na fonte

As técnicas para controle na fonte estão associadas às pequenas superfícies de 

drenagem, incluídos os poços de infiltração, planos e valas de armazenamento e/ou 

infiltração, micro-reservatórios individuais e telhados verdes. 

Segundo Reis et al. (2005), o poço de infiltração de água pluvial consiste em um poço 

similar a uma cisterna, revestido por tubos de concreto perfurados, envoltos por manta 

geotêxtil com uma camada de agregados no fundo, de forma a permitir a infiltração da água 

precipitada para seu interior, e deste para o subsolo, até atingir a capacidade de absorção do 
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subsolo e o total enchimento do poço. Estes dispositivos pontuais ocupam uma pequena área 

superficial, conforme apresentado na Figura 9.

Figura 9 - Poço de infiltração. Fonte: Reis et al. (2005).

De acordo com Dias & Campos (2002), o plano e a vala de infiltração constituem 

dispositivos de infiltração, sendo que o primeiro está associado também à percolação em áreas 

laterais, geralmente gramadas, e recebem a precipitação de uma área impermeável, enquanto 

que as valas de infiltração são dispositivos de infiltração utilizados, geralmente, ao lado de 

rodovias, ruas e pequenos estacionamentos.

Os microreservatórios de detenção constituem dispositivos armazenadores de água que 

permitem o retardo do tempo de concentração. De acordo com Loganathan et al. (1985), tais 

dispositivos atenuam o pico dos hidrogramas de saída, possibilitando a recuperação da 

capacidade de amortecimento perdida pela bacia devido à impermeabilização. O uso deste 

tipo de reservatório apresenta a possibilidade de combinar-se com outros usos, como 

abastecimento de água, irrigação e lavagem de superfícies. Segundo Tucci & Genz (1995), 

para regiões de pequena capacidade de distribuição de água, um reservatório como este pode 

receber a água escoada de telhados, que pode ser tratada de forma simples (como por 

exemplo, o uso de cloro) e utilizada para os usos domésticos não nobres. 

Tem-se verificado a aplicação deste tipo de técnica em vários locais. Sugio et al. (1995) 

realizaram estudos através de simulações com modelo próprio, utilizando-se de reservatórios 
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residenciais para armazenamento da água precipitada proveniente dos telhados, numa área 

comercial-residencial de 3,54 km2, na cidade de Miyazaki, na parte sul da ilha de Kyushu, 

Japão. Os autores utilizaram-se de fotografias aéreas do período de 1973 até 1988, e após esta 

data estimaram a porcentagem de área impermeável através de imagens. Dos resultados 

obtidos com as simulações concluíram que o uso de reservatórios duplos em cada residência, 

com volume total variando de cerca de 12 a 20 m3, produz reduções da vazão de pico da 

ordem de 60%, mostrando-se eficiente na redução dos efeitos da urbanização nesta bacia. 

O’Loughlin et al. (1995) fizeram um estudo na cidade de Sidney, Austrália, onde analisaram a 

aplicação de sistemas de detenção na saída de unidades de habitação, variando de acordo com 

o tipo de construção, indo desde áreas abertas até reservatórios subterrâneos, tais sistemas

foram chamados de OSD (On-site Stormwater Detention). Segundo os autores, o conselho 

municipal tem amplos poderes legais sobre a imposição de OSD, que pode ser incorporada às 

aprovações de construções e a convenções governamentais de uso da propriedade. Para a 

proteção dos sistemas de drenagem e dos residentes em áreas baixas, e evitar possíveis ações 

legais, a maioria dos conselhos tem aplicado regulamentos de OSD, fazendo responsáveis os 

próprios construtores pela manutenção e moderação do escoamento da água precipitada. Após 

discussão mais aprofundada sobre o uso de OSD, os autores destacaram importantes 

características de sua aplicação: minimiza os impactos da impermeabilização de áreas por 

restaurar o armazenamento natural perdido; não transfere problemas para jusante, como a 

maioria dos sistemas o faz; é equitativo, porque coloca a responsabilidade para solucionar 

problemas e os custos envolvidos, sobre o “desenvolvedor”, que se beneficia do seu 

redesenvolvimento; permite uma base para controle da qualidade da água; os regulamentos 

ainda não estão consolidados e critérios e métodos de projeto são usualmente muito 

simplificados; sob algumas condições hidrológicas, armazenamentos localizados nas partes 

mais baixas das bacias podem aumentar as taxas de escoamento a jusante devido aos 

hidrogramas retardados; a manutenção é o maior problema, e a referida técnica impõe uma 

grande carga de administração nos conselhos e a possibilidade de obrigações muito pesadas 

aos proprietários.

No Brasil, poucas pesquisas foram realizadas nesse sentido, destaca-se o estudo feito 

por Genz (1994), que utilizou um modelo matemático hidrológico para simular um lote 

padrão de ocupação urbana com 360 m2 na cidade de Porto Alegre. Com variação das taxas de 

áreas impermeáveis e com alterações nos tipos de cobertura do solo, o autor verificou os 

diversos valores de vazão de saída dos lotes, buscando então a introdução de estruturas de 

amortecimento para retorná-los às condições de pré-ocupação. Como primeira opção, utilizou 
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um reservatório na saída do lote e como segunda, dois reservatórios, um em cada saída do 

telhado. Os reservatórios apresentavam área de 1,5 x 1,5 m, e profundidade de 0,95 m, 

apresentando vertedor na parte superior e orifícios na parte inferior. Seus resultados 

mostraram que, com dois reservatórios na saída do telhado, pode-se retornar a vazão pré-

existente no lote, ainda que este fosse totalmente ocupado.

De uma forma geral, as técnicas de infiltração na superfície do solo devem ser 

implantadas nos pontos baixos, distante dos espaços susceptíveis de assoreamento 

eventualmente provenientes de construções, como também de maneira a não perturbar as suas 

fundações. Uma técnica para controle na fonte que vem recebendo destaque cada vez maior 

dentre os pesquisadores da área e aplicação cada vez mais frequentes em comunidades atentas 

ao uso de técnicas sustentáveis para re-naturalização do ambiente urbano, é o telhado verde. 

Apresenta-se em destaque, a seguir, as características desta técnica que é o objeto principal

deste trabalho.

2.5 TELHADOS VERDES

De acordo com Santos et al. (2009), os telhados verdes se caracterizam pela aplicação 

de vegetação sobre a cobertura de edificações com impermeabilização e drenagem adequadas, 

agem positivamente sobre o conforto ambiental, reduzindo a temperatura dos ambientes 

interiores das edificações onde são instalados. Outros termos comuns usados para descrever 

esta estrutura são: ecotelhados e telhados vegetados. De acordo com Dunnett & Kingsbury 

(2004), os telhados verdes são construídos usando componentes que: sejam fortes o bastante 

para suportar o peso incidente na estrutura; protejam o telhado original da penetração da água, 

vapor e raízes das plantas; retenha bastante umidade para as plantas sobreviverem a períodos 

com baixa precipitação, sendo ainda capazes de drenar o excesso de umidade quando preciso; 

proporcionem um solo-substrato que ofereçam suporte as plantas; mantenham uma cobertura 

vegetal apropriada a região climática; ofereça benefícios hidrológicos, atmosférico, térmicos e 

benefícios sociais ao imóvel, pessoas e ambiente.

2.5.1 Estruturas dos telhados verdes

Conforme Graciela (2008), para construção dos telhados verdes é preciso uma 

preparação da superfície com impermeabilização adequada e um sistema de drenagem para 

não deixar acumular água. Depois disso vem uma camada de brita ou argila expandida, 

seguida de uma camada de areia, que, por sua vez, é coberta por uma camada de substrato 
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(solo), dependendo do projeto. Na Figura 10 é mostrado um esquema de um telhado verde 

com suas várias camadas, cada qual com a sua função específica.

Figura 10 - Camadas componentes de um telhado verde Fonte: adaptado de Zinco, 2000.

Pode-se diferenciar as características de cada camada (Figura 9) conforme citado por 

Graciela (2008) e descrito a seguir:

• Vegetação: para escolha do tipo de vegetação são considerados alguns fatores tais 

como clima, tipo de solo, estrutura suporte, tipo de manutenção (se haverá ou não 

irrigação), sendo que os tipos mais indicados são as plantas nativas, ou até mesmo 

aquelas que não exigem muita irrigação ou manutenção.

• Substrato orgânico: constituído de solo ou terra vegetal (suporte sólido, inerte ou não, 

diferente do solo ou da terra natural) e espessura variando conforme o tipo de 

vegetação a ser utilizada, sendo que quanto maior o tamanho das plantas a serem 

cultivadas, maior a profundidade da camada de solo. Não é recomendável a utilização 

de solos argilosos, pois estes dificultam a drenagem.

• Camada filtrante: normalmente utiliza-se uma manta geotêxtil de densidade  

aproximada de 150g/m2, cuja função é evitar que a água, das chuvas ou regas, arraste 

as partículas de solo para fora do substrato. Neste contexto, Morgado (1995 apud 

Graciela, 2008) sugeriu que a manta ideal é a de 200 g/m2, que deve ser instalada 

sobre a camada drenante e ao longo de todo o perímetro do rodapé.

• Camada drenante: fundamental para o sistema para dar vazão ao excesso de água do 

solo e pode ser constituída por brita, argila expandida ou seixo rolado, cuja a  

espessura varia em função da altura da camada de solo. De acordo com a autora, os 

elementos manufaturados à base de poliestireno são os mais utilizados na Europa, pois 

funcionam também como isolante térmico.
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• Camada impermeabilizante: pode ser de diferentes tipos betuminosos ou sintéticos, 

cuja função é proteger o suporte estrutural contra infiltrações, limitar o crescimento 

das raízes e/ou funcionar como isolante térmico.

• Suporte estrutural ou laje: devem ser construídas ou adaptadas de forma a considerar 

as cargas permanentes (o peso de todas as camadas que compõem o sistema e o peso 

da água) e as acidentais (circulação de pessoas e de máquinas de manutenção).

2.5.2 Tipos de telhados verdes

Ao pesquisar possíveis variações da tecnologia empregada nos telhados verdes nos

últimos 10 a 15 anos, Dunnet & Kingsbury (2004) encontraram duas abordagens: os telhados 

verdes extensivos e os telhados verdes intensivos. Santos et al. (2009) descreveram estes dois 

tipos: os telhados verdes, que requerem uma razoável profundidade de solo devido ao grande 

crescimento das plantas são chamados de intensivos devido ao “intensivo” trabalho de 

manutenção que demandam: irrigação, fertilizantes, entre outros; e os telhados extensivos, por 

outro lado, têm a concepção inerente de serem quase “auto-sustentáveis”, ou seja, de 

necessitarem de apenas um mínimo de manutenção, como, por exemplo, irrigações 

esporádicas e pouco uso de fertilizantes. Os telhados verdes intensivos, devido às 

características já apresentadas, envolvem um maior custo de implantação e manutenção 

(DUNNETT & KINGSBURY, 2004; PECK, 1999). 

De acordo com Dunnet & Kingsbury (2004), considerando características de projeto, 

os telhados verdes podem ser categorizados como sistemas completos, sistemas modulares, e 

mantas vegetadas, conforme a maneira como a camada drenante é projetada. Os sistemas 

completos (Figura 9), oferecem maior flexibilidade em termos de vegetação, substrato e 

drenagem, mas geralmente, contribuem para uma maior carga estrutural sobre a laje, podendo 

incluir outras camadas como membranas porosas laterais e mantas contra vapor, entre outras. 

Dunnet & Kingsbury (2004) apresentaram os sistemas modulares (Figura 11a) como 

bandejas de PVC com paredes laterais, que contém vegetação plantada em um substrato em 

um local diferente do local de instalação. As bandejas são colocadas sobre os telhados 

cobertos por lonas plásticas cobrindo toda a superfície e encaixadas lateralmente entre elas. 

Em geral as bandejas estão disponíveis em diferentes espessuras de substrato (de 7,5 cm a 30  

cm).

Dunnet & Kingsbury (2004) descreveram as mantas vegetadas como “cobertores” de 

gramas pré-cultivadas (tolerantes às temperaturas extremas e à pouca irrigação, não 

necessitando, portanto, de muita manutenção) sobre uma superfície emborrachada, limitada à 
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uma espessura de 4,5 cm (Figura 11b), o que, segundo os autores, resulta em um sistema leve 

com aproximadamente 40 a 60 kg/m2 de carga permanente.

(a) Sistema Modular (b) Mantas Vegetadas.

Figura 11 – Tetos verdes em diferentes sistemas de instalação.  Fonte: Soprema Inc (2005).

De acordo com Correa & Gonzalez (2002), os telhados verdes podem ser classificados 

ainda como acessíveis e inacessíveis, sendo o primeiro uma área aberta ao uso de pessoas, 

como um jardim suspenso ou um terraço, proporcionando benefícios sociais aos seus usuários 

e agregando valor comercial ao edifício, e os inacessíveis, que não permitem a circulação de 

pessoas, podendo ser planos, curvos e com inclinações. A frequência da manutenção, 

irrigação, fertilização e poda de raízes dependerá das espécies escolhidas no projeto e os 

objetivos do mesmo.

2.5.3 Telhados verdes como elementos na urbanização

Na Europa, foram criados instrumentos de análise do desempenho dos telhados verdes 

comerciais, que ajudam os municípios, estados e o governo federal a estabelecer 

requerimentos atrelados a vários outros programas de urbanização. Tais programas estão 

relacionados ao uso dos telhados verdes em projetos específicos, que ajudam a assegurar 

metas que são as bases para programas municipais de sustentabilidade. Um exemplo desse 

tipo de instrumento, citado por Fall (2005), foi desenvolvido pelo conselho FLL 

(Landschaftsentwicklung Landschaftsbau), na Alemanha, em 1998, para a avaliação de 

telhados verdes no planejamento urbano. Neste instrumento são atribuídos dez pontos a cada 

cm de profundidade do telhado verde disponível para a penetração das raízes por m2 de 

cobertura vegetal, por exemplo, um telhado com 10 cm de profundidade recebe 100 pontos 

(10 pontos/cm x 10 cm = 100 pontos) por m2 de cobertura vegetal. A quantificação destes 

pontos está vinculada aos seguintes requerimentos mínimos: capacidade de retenção de água 
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no substrato, capacidade de retenção na camada drenante, quantidade de espécies plantadas, e 

volume de biomassa em telhados intensivos. Além disso, com vistas a buscar a 

sustentabilidade de aplicação da técnica, o instrumento desenvolvido pelo FLL identifica 

características construtivas do telhado verde, para uma compensação ambiental de acordo 

com os requerimentos de conservação locais. Neste contexto, cada parâmetro qualitativo 

recebe uma das denominações: “atende totalmente os requisitos”, “atende parcialmente os 

requisitos”, “não atende os requisitos”. Os parâmetros qualitativos são: qualidade do solo, 

melhoria na qualidade da água, redução da carga hidráulica lançada nas redes de drenagem, 

melhoria na recarga das águas subterrâneas, melhoria da qualidade do ar, contribuição para 

produção de oxigênio, melhoria na temperatura urbana, contribuição para o estabelecimento 

de fauna e flora, contribuição para a melhoria visual do urbano, e melhoria para o relaxamento 

da população.

Outro exemplo de avaliação do desempenho dos telhados verdes, também citado por 

Fall (2005), é o KPRS (Karlsruhe Perfomance Rating System), na Alemanha, que classifica os 

telhados verdes em cinco categorias funcionais e cada dessas funções são avaliadas em 

diversos pesos de acordo com o desempenho do telhado verde. As cinco funções avaliadas e 

seus pesos são: tipo e profundidade do solo usado (15%), impacto no clima devido a 

evapotranspiração (15%), tipo e variedade de vegetação (30%), impacto na biodiversidade 

animal (30%), e média anual de precipitação retida (10%). Para cada tipo de telhado verde é 

estipulado um valor de acordo com a porcentagem obtida nas cinco funções e a soma de cada 

função e seus pesos é usada para comparar diferentes telhados verdes. Em complemento aos 

exemplos citados alguns requerimentos para o uso dos telhados verdes em alguns países estão 

apresentados no Quadro 2.

De acordo com Costa Filho (2009), no Brasil um instrumento de avaliação dos 

telhados verdes ainda não foi implantado na busca de classificar e avaliar os telhados, 

entretanto, segundo o autor, faz-se uso de algumas certificações estabelecidas no exterior.

Um exemplo de certificação apresentada por Costa Filho (2009) foi criada nos Estado 

Unidos pelo conselho federal de construções verdes, o USGBC (United States Green Building 

Council) e consiste na pontuação para definição e certificação de uma edificação sustentável.
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Quadro 2 - Requerimentos no uso de telhados verdes em alguns países. Fonte: Fall (2005).

País Requerimentos

Inglaterra
Coeficiente de escoamento superficial menor que 0,3 l/s-1

ou profundidade mínima de 15 cm para telhados 
intensivos e 4 cm para telhados extensivos.

Austrália

Não existem requisitos específicos para a profundidade e 
coeficiente de escoamento superficial. No entanto, um 
desconto na taxa de águas pluviais é aplicado, com 
desconto de 90% para coberturas com um coeficiente de 
escoamento superficial de 0,1 l/s-1 ou menos e um 
desconto de 30% para um coeficiente de escoamento de 
0,7 l/s-1.

Alemanha
Telhados verdes devem obedecer padrões da indústria 
como o guia FLL e o KPRS.

França

Para locais com estacionamentos subterrâneos, os telhados 
verdes deverão ter uma profundidade de pelo menos 30 
cm, com cobertura vegetal de 80% da área de cobertura 
designado ao telhado verde. Edifícios novos e existentes, 
com uma área de mais de 300 m2 e declives de 20º ou 
menos são obrigados a ter telhados verdes com uma 
profundidade média de 12 cm.

A referida certificação chama-se LEED (Leadership in Energy and Environmental

Design), e foi criada para certificar se uma edificação segue conceitos sustentáveis, sendo 

necessário um número mínimo de pontos para obtê-la. Os conceitos sustentáveis adotados 

neste instrumento estão em consonância com os empregados no FLL. O referido instrumento 

é implementado através de comitês multidisciplinares compostos de arquitetos, engenheiros, 

construtores, incorporadores, advogados, corretores de imóveis e demais envolvidos com a 

indústria da construção, como uma iniciativa da própria empresa interessada na certificação, 

que solicita a avaliação por representantes da USGBC no Brasil.

2.5.4  Experiências com telhados verdes

Os telhados verdes vêm sendo utilizados nos Estados Unidos e em diversos países na 

Europa, onde são adotados não só em empreendimentos residenciais como também 

comerciais e industriais. Vários autores citaram o uso de telhados verdes no controle do 

escoamento superficial: Mentens et al. (2006), Connelly & Liu (2005), Van Woert et al.

(2005), Villarreal & Bengtsson (2005), Moran (2004). Estes estudos vêm demonstrando 

quantitativamente que propriamente instalado e mantido, o telhado verde pode absorver a 

água proveniente da precipitação, liberando-a lentamente após um período de tempo, ao 

contrário dos telhados convencionais onde o escoamento é imediatamente descarregado para a 
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rede de drenagem. De acordo com Thompson (1998), em estudos realizados nos Estados 

Unidos, telhados verdes típicos, dependendo da profundidade do substrato, podem reter 60 a 

100% da precipitação que recebem. De acordo com o guia de planejamento da empresa Zinco 

(2000), com trabalhos realizados na Austrália e, especializada em ecotelhados, os telhados 

verdes normalmente possuem a capacidade de reter 70 a 90% da precipitação que ocorre nos 

meses de verão, dependendo da frequência das precipitações. Justifica-se os diferentes 

percentuais de retenção obtidos por variações climatológicas, variações construtivas e/ou 

ações de manuseio/manutenção dos respectivos telhados verdes. De qualquer forma os valores 

apresentados sugerem uma capacidade de retenção acima de 60% para as estruturas em 

análise, sendo necessário, entretanto a considerar as condições climatológicas do período de 

análise e do período anterior.

Estudos na Alemanha realizados por Liesecke (1998) mostraram que naquele clima, 

telhados verdes com substratos de profundidade de 2 a 4 cm, compostos por uma vegetação 

de grama podem reter 40 a 50% do total de chuva anual que incide sobre o mesmo. Em outro 

estudo de Liesecke (1993), aumentando o perfil de substrato para 10 ou 15 cm e modificando 

a vegetação para pequenas herbáceas, os telhados verdes podem reter até 60% das 

precipitações anuais, e para este estudo o autor indica diferenças notáveis entre a retenção do 

escoamento no período de verão e no inverno.

No Brasil em pesquisa conduzida por Mediondo (2004) na cidade de São Carlos, 

Estado de São Paulo, foi mostrado que telhados verdes podem reter até 100% da precipitação 

no verão. Entretanto a percentagem retida para cada evento chuvoso diminui quando não há 

um tempo adequado para drenagem no substrato entre cada evento, ou seja, a capacidade de 

retenção das chuvas nos telhados verdes é altamente dependente do volume e intensidade da 

precipitação. Laar (2001), também em São Paulo, encontrou resultados similares durante seu 

experimento. Seu trabalho demonstrou que, em média, telhados verdes podem reter 61% do 

total da precipitação. Durante eventos chuvosos leves, seus telhados retiveram 

aproximadamente 98% da chuva, sendo que o mesmo telhado verde foi capaz de reter apenas 

50% da chuva em eventos chuvosos.

2.6 SIMULADORES DE CHUVA

Os simuladores de chuva são equipamentos nos quais a água é aplicada por aspersão 

com uma intensidade de aplicação superior à capacidade de infiltração do solo, exceto para 

um curto intervalo de tempo, logo após o início da precipitação (BRANDÃO et al., 2003). 
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Este tipo de equipamento já vem sendo utilizado em estudos de manejo de solos e escoamento 

superficial há bastante tempo (Souza, 2004).

Bubenzer & Meyer (1965 apud MONTEBELLER et al., 2001), foram uns dos 

pioneiros no desenvolvimento de simuladores de chuva para estudos de erosão em laboratório, 

e comentam que o uso desses equipamentos torna-se necessário na obtenção de dados de 

escoamento superficial e de erosão, em curtos períodos de tempo. Além do que, devem ser o 

mais portátil possível, quando a finalidade é o trabalho em campo.

Para o adequado funcionamento dos simuladores de chuva faz-se necessário atender 

alguns detalhes importantes, conforme estudo desenvolvido por Meyer & Harmon (1979 apud 

MONTEBELLER et al., 2001): os mesmos devem produzir gotas de diâmetro médio similar 

àquelas da chuva natural, devem apresentar velocidade de impacto das gotas no solo o mais 

próximo possível da velocidade terminal das gotas de chuva, devem produzir precipitações 

com energia cinética próxima à da chuva natural e devem promover distribuição uniforme da 

precipitação sobre a parcela experimental.

A uniformidade se refere à igualdade de distribuição da altura de precipitação lançada 

pelos aspersores sobre a superfície. Um coeficiente de uniformidade largamente utilizado foi 

apresentado por Christiansen (1942 apud MONTEBELLER et al., 2001), que adotou o desvio 

médio como medida de dispersão, sendo seu cálculo obtido pela equação:

!

!"! ! ! !
!!!!

!
!!!

!!!
(2.13)

Em que: CUC representa o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen; n, o número

de observações; Xi, a lâmina de água aplicada no ponto sobre a superfície do solo; !, lâmina 

média aplicada. 

O valor mínimo do CUC adotado como referência para sistemas de irrigação por 

aspersão é 0,80 ou 80% (GOMES, 1994), ocorrendo a sua variação através do desvio dos 

valores de lâmina de água da amostra em função da lâmina média.

Existem diversos tipos de simuladores de chuvas, os quais apresentam características 

distintas, conforme os objetivos da pesquisa. Os simuladores de água pressurizada foram os 

inicialmente usados em pesquisas de erosão. Geralmente, a pressão utilizada varia entre 34,5 e 

140 kPa. A pressão irá determinar o diâmetro das gotas, intensidade de chuva, entre outros 
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fatores. A principal desvantagem dos simuladores pressurizados é o diâmetro das gotas, que 

para altas pressões e, conseqüentemente, altas intensidades, o diâmetro não é real.

Bezerra & Cantalice (2006) utilizaram um simulador de bico fixo para avaliar o efeito 

de diferentes coberturas do solo em área de cultivo de cana-de-açúcar sob o escoamento 

superficial na erosão entressulcos. Souza (2004) desenvolveu um simulador com movimentos 

oscilantes, o qual mostrou ser eficiente para estudos de infiltração de água no solo, podendo 

ser utilizado também para estudos de formação de crosta, lixiviação de solutos, perdas de 

solo, perdas de água e nutrientes por escoamento superficial.

Sendo assim neste trabalho desenvolveu-se um simulador de chuvas semelhante ao 

descrito por Bezerra & Cantalice (2006), com bico aspersor fixo.

2.7 SIMULAÇÃO NUMÉRICA EM TELHADOS VERDES

Nas últimas décadas observou-se considerável progresso na compreensão conceitual e 

na descrição matemática dos processos de fluxo da água e de transporte de soluto em zonas 

não saturadas. Scanlon et al. (2002 apud ALVES, 2009) estudaram o desempenho de diversos 

modelos hidrológicos para a simulação do balanço hídrico e destacaram diversas modelagens 

sobre este tema: HELP, versão 3.0 (SCHROEDER et al., 1994), Hydrus1D, versão 3.0 

(SIMUNEK et al., 1998), SoilCover, versão 4.1 (WILSON et al., 1994), SHAW, versão 2.4 

(FLERCHINGER et al., 1996); SWIM, versão 2.0 (VERBURG et al., 1996) e UNSAT-H, 

versão 3.0 (FAYER, 2000). Segundo Scanlon et al., o Hydrus1D é um dos programas mais 

usados para a modelagem do transporte de água e de soluto em solos não saturados, e é 

computacionalmente eficiente, bem estruturado, continuamente atualizado, e está disponível 

gratuitamente.  Desenvolvido em linguagem Fortran, este software possui interface gráfica 

que é usada tanto para os dados de entrada como para a visualização dos resultados da 

simulação.

2.7.1 Aplicações do Hydrus1D

Existem diversos trabalhos realizados utilizando o programa Hydrus1D (ABART et al.,

2005; PACHEPSKY et al., 2006; JANDL et al., 2008; entre outros) e uma vasta gama de 

problemas em que o referido programa foi utilizado: caracterização hidráulica do solo, 

transportes de solutos e fluxos de calor no solo são alguns exemplos destas aplicações.

Abart et al. (2005) e Ndiaye et al. (2007) destacaram a aplicação do programa Hydrus 

1D na agricultura. Abart et al. (2005) aplicaram o Hydrus para previsão da evolução da 

umidade e do potencial matricial de um solo irrigado pelo método inverso, comparando os 
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resultados das simulações com medidas experimentais os autores concluíram que o programa 

se comportou de forma satisfatória. Ndiaye et al. (2007) utilizaram o programa para 

simulação da dinâmica da água no solo cultivado com milho, avaliando as diferenças nas 

propriedades hidráulicas de dois solos com práticas agrícolas diferentes, variando o tipo de 

adubação (mineral e orgânico).

Pachepsky et al. (2006) compararam os resultados obtidos por meio da simulação no 

programa Hydrus1D com os dados de um ano de observações de infiltração e de quantidade 

de água no solo em diferentes profundidades ao longo de uma trincheira.

Estudos para caracterizar o transporte de solutos no solo foram conduzidos por Jandl et

al. (2008) com o objetivo de compreender alterações climáticas nas montanhas austríacas e 

como as condições ambientais poderiam influenciar as taxas de emissão de óxidos de 

nitrogênio e as taxa de lixiviação de nitratos do solo. Os autores consideraram que a 

precipitação, as características das vegetações e as propriedades hidráulicas do solo 

influenciam os padrões de drenagem profunda em ambientes agrícolas, e evidenciaram a 

necessidade de se obter mais informações sobre a variabilidade das suas interações com as 

condições locais. Wilde et al. (2009) buscaram identificar os parâmetros do solo e do 

transporte de soluto para melhor caracterizar e conhecer o funcionamento da biopurificação 

dos sistemas de tratamento de água contaminada por pesticidas.

A aplicação do programa Hydrus 1D em telhados verdes também foi registrada na 

literatura específica. Hilten et al. (2008) simularam o fluxo da água em telhados verdes com o 

Hydrus 1D e concluíram que os telhados verdes são altamente eficientes na retenção do 

escoamento em pequenas precipitações e verificaram que as drenagens estimadas pelo 

programa foi mais elevada do que as drenagens observadas. Segundo os autores, os resultados 

foram satisfatórios, mas podem ser melhorados através de uma representação mais precisa da 

estrutura do solo e da variabilidade das propriedades hidráulicas.

2.7.2 Modelagem numérica

De uma forma geral, o movimento da água no solo ocorre devido à existência de 

gradientes de potencial total, que corresponde à soma dos potenciais matricial e gravitacional 

- para solos não saturados – e gravitacional e de pressão - para os solos saturados. 

Recorrendo-se ao conceito de condutividade, à equação de conservação da quantidade de 

movimento transforma-se na equação de Darcy, que, substituída na Equação da conservação 

da massa, dá origem à chamada equação de Richards, que de forma simplificada, em que não 
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se considera no fluxo do líquido, os efeitos da fase gasosa e também se desconsidera o efeito 

do gradiente térmico no fluxo da água, está descrita na Equação 2.14.
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!

!

!"
!
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!"
! !"#$ ! ! (2.14)

Onde: h é potencial mátrico da água no solo [L], θ é a umidade volumétrica da água   [L³ L-3],

t é o tempo [T], x é a coordenada espacial [L], S é o termo de sumidouro [L³ L-3 T -1], α é o 

ângulo entre a direção do fluxo e o eixo vertical (ou seja, α = 0º para fluxo vertical, 90 ° para 

fluxo horizontal e 0° < α < 90° para fluxo inclinado).

As propriedades hidráulicas de um solo não saturado, ! ! e !!!!, da Equação 2.13 

são, de maneira geral, funções não lineares do potencial mátrico. O modelo HYDRUS 1D 

permite o uso de cinco modelos analíticos para as propriedades hídricas: Brooks & Corey 

(1966 apud ALVES, 2009); Van Genutchen (1980); e Vogel & Cislerová (1988).

As funções de retenção de água no solo, ! ! e a condutividade hidráulica ! ! !estão 

de acordo com Brooks & Corey (1966 apud ALVES, 2009) e são dadas pelas Equações 2.14 e 

2.15, respectivamente.

!" !
!! !!!! ! !!

!

!!! ! !!
!

(2.15)

! ! !!
!!!!

!!!!!

!
!!!!! (2.16)

Onde: !!!é a umidade residual e !!!é a umidade de saturação [L³ L-3], !!!é a condutividade 

hidráulica do solo saturado [L T-1], ! é  o valor inverso da entrada de ar [L-1], ! é o índice de 

distribuição de tamanhos de poros, !é o parâmetro de conectividade do poro, assumido como 

o valor 2 no estudo original de Brooks & Corey (1966 apud ALVES, 2009).

Os parâmetros !, ! e ! no modelo HYDRUS 1D são considerados coeficientes 

empíricos afetando o formato das funções físico-hídricas. O modelo HYDRUS 1D também 

implementa uma função físico-hídrica de Van Genutchen (1980), explicitada na Equação 

2.16, que utilizou o modelo estatístico de distribuição dos poros de Mualem (1976 apud 
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ALVES, 2009), explicitado na Equação 2.17, para obter os parâmetros de predição por meio 

de uma função de condutividade hidráulica não-saturada em termos dos parâmetros de

retenção de água no solo.

! ! !
!! !

!!!!!

!! !! ! ! !! ! !

!!!! ! !
(2.17)

! ! ! !!!!"
! ! ! !! !"
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(2.18)

Em que, !" ! !!!!

!!!!!
e ! ! !!

!

!
!!! ! !

Um terceiro grupo de equações implementadas pelo modelo Hydrus 1D, se refere a 

Vogel & Cislerová (1988) que modificaram as equações de Van Genutchen (1980) para 

adicionar flexibilidade nas descrições das propriedades físico-hídricas próximas da saturação. 

O modelo para descrever a curva de retenção de água no solo ! ! e a condutividade 

hidráulica do solo não-saturado ! ! !!das funções de Vogel & Cislerová (1988), são dadas 

pelas equações:

! ! !
!! !

!! !!!

!! !! ! ! !! ! !!

!!!! ! !!
(2.19)
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Em que, respectivamente são:

!!!!
!!
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! !! !! !

! !! !! !! "
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(2.21)
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!

(2.22)
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As equações acima permitem, para um valor mínimo de capilaridade, não igual a zero, 

em que !! representar o valor de entrada de ar no solo, a partir da função de retenção de água 

no estabelecida por Brooks & Corey (1966 apud ALVES, 2009). Sendo necessário trocar o 

parâmetro !!!da função de Van Genutchen (1980) por um parâmetro fictício e extrapolado, 

denominado !! , o qual é pouco superior a !!!Enquanto essa mudança de !!!para !! tem

pouco ou nenhum efeito na curva de retenção de água no solo, o efeito no formato e valor da 

função de condutividade hidráulica pode ser considerável, especialmente para solos de textura 

fina quando o valor de “n” é muito pequeno.

Para aumentar a flexibilidade da expressão analítica, o parâmetro !! da função de 

retenção é substituído por outro parâmetro fictício e extrapolado denominado !! , no qual se 

pode dizer que: !! ≤ !!. A aproximação mantém o significado físico de que !! e !! são 

grandezas mensuráveis.

A equação assume que a função prevista para condutividade hidráulica é acertada para 

um valor medido de condutividade hidráulica !! ! !!!!!, para alguns valores de umidade 

volumétrica, !! menor ou igual ao valor de saturação, ou seja, !! ≤ !! e !! ≤ !! (VOGEL & 

CISLEROVÁ,1988; LUCKNER et al.,1989 ).

A resolução numérica destas equações tem como principais dificuldades a não 

linearidade das propriedades hidráulicas do solo e a definição da malha de cálculo face à 

quantidade de variáveis envolvidas.
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CAPÍTULO 3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

As atividades desta pesquisa foram desenvolvidas no município de Caruaru, que está 

localizado na mesorregião Agreste, Figura 12, e na Microrregião Vale do Ipojuca do Estado 

de Pernambuco, limitando-se a norte com Toritama,Vertentes, Frei Miguelino e Taquaritinga 

do Norte, a sul com Altinho e Agrestina, a leste com Bezerros e Riacho das Almas, e a oeste 

com Brejo da Madre de Deus e São Caetano. (SECTMA, 2006).

Figura 12 - Mapa do estado de Pernambuco com destaque para a região do Agreste (em 

marrom) e para o município de Caruaru (em azul).

A área municipal de Caruaru ocupa 928,1 km2 e representa 0,94 % do Estado de 

Pernambuco. Está inserido nas folhas da SUDENE de Belo Jardim e Caruaru na escala 

1:100.000 (SECTMA, 2006). A sede do município tem uma altitude aproximada de 554 

metros e coordenadas geográficas de 08°17’00” S e 35°58’34” O, distante 140,7 km da 

capital, cujo acesso principal é feito pela BR-232.

3.1.1 Geologia e Geomorfologia

De acordo com a CPRM (2005), o município de Caruaru encontra-se inserido, 

geologicamente, no Planalto da Borborema, formado por maciços altos, com altitude variando 
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entre 650 a 1.000 metros, com relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e 

estreitos dissecados. O município de Caruaru está totalmente inserido no Domínio 

Hidrogeológico Fissural, que é formado de rochas do embasamento cristalino que englobam o 

sub-domínio rochas metamórficas e o sub-domínio rochas ígneas e dos Granitóides (CPRM, 

2005).

3.1.2 Vegetação

O município de Caruaru está localizado na zona da caatinga, vegetação espinhosa de 

pequeno a médio porte, cujas espécies, em sua grande maioria, perdem as folhas no período 

seco (caducifólia). Embora a vegetação encontrada em quase toda a região de estudo seja a 

caatinga, no município de Caruaru, existe uma pequena área onde se encontra a mata úmida, 

tipo de vegetação semelhante à encontrada na zona da mata Pernambucana (SECTMA, 2006).

3.1.3 Hidrografia

O município de Caruaru encontra-se inserido nos domínios das Bacias Hidrográficas 

dos Rios Ipojuca e Capibaribe (Figura 13), cujos principais tributários são os rios de mesmo 

nome.

Figura 13 - Bacias Hidrográficas de Pernambuco, com destaque para o município de Caruaru 

(dentro do contorno vermelho).   Fonte: CPRH (2006).

Além dos rios citados, são tributários destas bacias os riachos: Tabocas, Caiçara, 

Borba, da Onça, Olho d’ Água, Mandacaru do Norte, Carapotós, São Bento, Curtume e 
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Taquara. A nascente do rio Capibaribe se situa na Serra de Jacarará, na divisa dos municípios 

de Jataúba e Poção também no agreste pernambucano. Antes de desaguar no Oceano 

Atlântico, passa pelo centro do Recife. Possuindo 240 km de extensão, e sua bacia, 

aproximadamente, 5.880 km², apresentando cerca de 74 afluentes e banha 42 municípios 

pernambucanos, entre eles Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Salgadinho, Limoeiro, 

Paudalho, São Lourenço da Mata e o Recife.  Já o rio Ipojuca tem sua nascente no município 

de Arcoverde e possui 320 km de extensão, cortando o estado de Pernambuco no sentido 

leste-oeste. Dentre os seus afluentes destaca-se o riacho dos Bois, que se situa no município 

de Caruaru (SECTMA, 2006). 

3.1.4 Precipitação e evapotranspiração

O município de Caruaru apresenta um clima quente e de chuvas escassas 

características de regiões semiáridas. As precipitações desta região apresentam um padrão de 

grande variabilidade no decorrer dos meses, ocorrendo de forma irregular. A precipitação 

acumulada para o município de Caruaru é de 500 mm a 600 mm ao ano (LAMEPE, 2005).

A evapotranspiração se apresenta em taxas elevadas. Nessa área, verifica-se que a taxa 

de evapotranspiração potencial é superior aos valores de precipitação durante todo o ano, 

sendo mais críticos os meses de agosto a dezembro. A evapotranspiração potencial acumulada 

para o município de Caruaru é de 1250 mm a 1500 mm ao ano (LAMEPE, 2005).

3.1.5 Temperatura e umidade

Caruaru está situado em uma área de clima tropical do tipo semiárido, mas que devido 

a altitude modesta apresenta um quadro de aridez menos severa. A temperatura média anual 

de Caruaru é de 22,5°C, podendo as temperaturas no verão oscilarem entre 25°C a 33°C, 

período de execução do experimento, e no inverno entre 16°C a 20°C. A umidade relativa do 

ar para Caruaru varia em torno de 68% ao longo do ano (LAMEPE, 2005).

3.2 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE

Foi utilizado para a realização desta pesquisa módulos para estudo de telhado verde 

(vegetado) já instalados no município de Caruaru. Os referidos módulos, apresentados por 

Santos et al. (2009), foram instalados na Estação Experimental da Empresa Pernambucana de 

Pesquisa Agropecuária - IPA, localizado no povoado de Malhada de Pedra (Figura 14), zona 

rural de Caruaru, em uma edificação térrea pré-existente com três ambientes semelhantes que 

se mostraram apropriados para a instalação do telhado verde (Figura 15).
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Figura 14 – Imagem área da cidade de Caruaru e do local selecionado para construção do teto 

verde nas instalações do IPA.

Figura 15 - Edificação selecionada para a instalação do telhado verde.

Conforme descrito por Santos et al. (2009), a área cedida para o desenvolvimento 

desta pesquisa corresponde a dois banheiros desativados e um pequeno quarto, com 

aproximadamente 4 m2 cada ambiente. Na laje de dois destes, foram implantados os telhados 
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verdes de grama e cactos e na laje do outro, conservou-se o telhado convencional, no 

momento da instalação dos telhados, um sistema de captação o escoamento proveniente dos 

mesmos foi criado por meio do uso de tonéis com capacidade e 240 L para o armazenamento 

do escoamento, conforme esquema apresentado na Figura 16. Todo o processo de adaptação 

da estrutura pré-existente para a implantação dos módulos de telhados verdes foi realizado e 

apresentado por Santos et al. (2009). 

Figura 16 - Disposição dos telhados verdes e convencional nas instalações do IPA.

Optou-se por utilizar duas espécies vegetais: Melocactus macrodiscus, mais conhecida 

como coroa-de-frade (Figura 17), e Cynodium dactylum, mais conhecida como grama de 

burro (Figura 18), em cada um dos telhados, visto que, segundo Santos et al. (2009), as 

mesmas têm características de adaptação aceitáveis para a localidade e situação desejada.

Figura 17 - Melocactus macrodiscus
(coroa-de-frade).

Figura 18 - Cynodium dactylum
(grama de burro).
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3.3 DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO

Para a realização do experimento foi utilizado um simulador de chuva. Permitindo assim 

um maior o controle das intensidades de “precipitação” sobre os telhados verdes e controle. O 

simulador de chuva utilizado, Figura 19, consistiu de tubulação rosqueável de ½”, aspersores 

de irrigação, manômetro de pressão hidráulica e bomba centrífuga de ½ CV, Figura 20. 

Figura 19 – Simulador de chuva utilizado no experimento.

(a) Aspersor de irrigação de jardins (b) Manômetro ligado à bomba

Figura 20 – Componentes do simulador de chuva.
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Neste simulador a água era bombeada na tubulação por meio da utilização da bomba 

centrífuga, onde o controle da pressão aplicada nos aspersores fixos de irrigação de jardins 

(não basculantes) (Figura 20a) era realizado utilizando um registro acoplado a um manômetro 

de pressão hidráulica ligados à uma bomba centrífuga de ½ CV de potência (Figura 20b).

Para obter uma melhor uniformidade da precipitação foi realizada a calibração do 

simulador de chuva. Onde foram realizados testes para determinar a uniformidade e 

intensidade da precipitação simulada. Na etapa de calibração tanto foram utilizados beckers 

de 600 ml (Figura 21a), distantes entre si de 50 cm, distribuídos em uma área de 12 m2,

similar a área dos telhados verdes instalados em Caruaru (Figura 21b).

A calibração consistiu em aplicar durante os tempos de 5, 15 e 30 minutos, com três 

repetições para cada tempo, aspersão sobre os beckers citados. Para a realização da aspersão 

foi utilizado recalque na pressão total, pressão limite do equipamento com o registro 

totalmente aberto, e metade da pressão total do sistema, ajustada por meio do registro de 

gaveta do mesmo. O total precipitado foi obtido indiretamente através da pesagem dos 

beckers em balança científica modelo M1702, Figura 21c, fabricante BEL Engineering, com 

precisão de 0,01g. Este método foi utilizado para obter o valor da precipitação, partindo da 

consideração de Tucci (2004) em que 1 g de água corresponde à 1 ml do mesmo líquido. 

Assim sendo, determina-se a lâmina precipitada com base no peso acumulado nos beckers. 

Posteriormente o valor observado era corrigido para mm, obtendo-se assim duas intensidades 

de precipitação 42 mm/h (pressão parcial) e 79 mm/h (pressão total).

(a) Becker de 600 ml. (b)  Disposição dos beckers. (c) Pesagem do becker.

Figura 21 – Beckers utilizados na calibração do simulador de chuva.

Os beckers utilizados eram secados na parte de fora durante a pesagem, afim de evitar 

que a água na parede exterior do recipiente gerasse um erro de medição. Com a obtenção dos 

dados da calibração foi possível determinar o CUC. O coeficiente de uniformidade obtido 
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para o simulador utilizado no experimento foi de 0,83 ou 83% sobre uma parcela de 12 m2.

Com a finalização da etapa de calibração do simulador de chuva, foi iniciado o experimento 

de simulação da chuva nos telhados da área experimental.

Este experimento foi realizado no mês de janeiro de 2011 em que se verificou, conforme 

informações disponibilizadas pelo INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais coletadas 

da estação climatológica instalada no IPA, uma precipitação acumulada de 125 mm. O 

primeiro experimento foi realizado no dia 21 de janeiro e a precipitação acumulada até a data 

foi de 17,25 mm, tendo sido observado na data uma precipitação de 1,8 mm após um período 

de mais de 5 (cinco) dias sem precipitação. O segundo experimento foi realizado sete dias 

após o primeiro, no dia 28 de janeiro, neste intervalo de tempo verificou-se a ocorrência de 

precipitação diária que variou de 0,3 mm a 37,8 mm, sendo que no dia do experimento não 

houve precipitação. Os volumes acumulados diários de precipitação estão apresentados na 

Figura 22.

Figura 22 – Precipitação acumulada diária observada no mês de janeiro de 2011.
Fonte das informações: http://satelite.cptec.inpe.br/PCD/

O simulador de chuva foi instalado sobre os telhados verdes de cacto e de grama, e 

controle (Figura 23). No experimento realizado no dia 21 de janeiro, a intensidade  

“precipitada” sobre a estrutura foi de 42 mm/h e no experimento realizado no dia 28 de 

janeiro foi de 79 mm/h, tendo sido adotados 30 minutos  de realização de cada ensaio.
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Figura 23 – Estrutura instalada para simulação da chuva.

Para determinação dos tempos de retorno associadas a cada uma das intensidades 

utilizadas nos experimentos, empregou-se equações IDF (Intensidade, Duração e Frequência) 

das chuvas, que são obtidas através de uma série de dados de chuvas intensas, suficientemente 

longas e representativas do local analisado. Neste contexto, empregou-se a relação 

apresentada por Coutinho et al. (2010) para o município de Caruaru, Equação 3.1. 

Considerando-se as intensidades de 42 mm/h e 79 mm/h na Equação 3.1 chega-se, 

respectivamente, aos tempos de retorno (Tr) de 3 e 57 anos.

!! !
!!"!!"!!"!!!!"

!!!!!!"#$$$!!!!!"#$%
(3.1)

Sendo: !, [L/T], a intensidade da precipitação, comumente expressa por (mm/h); !", [T], o 

tempo de retorno, em anos; e !, [T], a duração do evento, em minutos. 

3.3.1 Equipamentos instalados

Para realização do balanço hídrico dos telhados verdes foram instalados alguns 

equipamentos: um pluviômetro de báscula, duas sondas TDR – Time-Domain Reflectometry e

dois sensores de nível d’água. 

O pluviômetro é um equipamento dotado de uma superfície de captação horizontal 

delimitada por um anel metálico e de um reservatório para acumulação da água recolhida, 

ligada à respectiva área de captação e que é utilizado para medir a quantidade de água 

precipitada sobre uma determinada área em um intervalo de tempo considerado. Nesta 

pesquisa foi utilizado o pluviômetro de báscula, onde a água recolhida é direcionada a um 
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conjunto de básculas suspensas por um eixo, quando uma das básculas atinge um determinado 

peso, o conjunto bascula e a outra báscula começa a ser preenchida, sendo que o registro do 

volume precipitado é feito a cada movimento basculante.  O pluviômetro empregado nos 

experimentos é o modelo Rain Gauge da marca Hobo e permite a medição de precipitação de 

0,2 mm e foi instalado no centro da área de 12 m2, juntamente com alguns beckers para a 

determinação da lâmina de água precipitada (Figura 24a). A quantidade de água total contida 

nos beckers no final de cada experimento foi quantificada e correlacionada com o total da 

medição automática do pluviômetro.

A sonda TDR é empregada para medição da quantidade de água no solo a partir da 

medição do tempo de deslocamento de uma sequência de pulsos que possuem harmônicos na 

freqüência de microondas em uma linha de transmissão (antena) composta de duas hastes de 

aço de comprimento conhecido, que são introduzidas no solo. A medição é realizada da 

seguinte forma: quanto maior o tempo de deslocamento dos pulsos, maior a constante 

dielétrica relativa aparente do solo. Conforme explicado por Tommaselli & Bacchi (2001), 

como a água tem constante dielétrica relativa bem maior que a dos materiais do solo e do ar, 

quanto maior o conteúdo de água do solo, maior será a sua constante dielétrica aparente e 

maior será o tempo de deslocamento do pulso aplicado. Para realização dos experimentos 

foram utilizados dois sensores TDR modelo EC-5 da Decagon Devices Inc (Figura 24b), que 

foram instalados verticalmente no solo dos telhados de grama (Figura 25a) e cacto (Figura 

25b), a uma profundidade de 3 cm, que corresponde ao perfil total do substrato dos telhados 

verdes. 

(a) Disposição do pluviômetro 
e beckers sobre o telhado verde.

(b) Sonda TDR utilizada nos experimentos.

Figura 24 – Equipamentos instalados para realização do balanço hídrico.
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(a) Sonda TDR no teto de grama. (b) Sonda TDR no teto de cacto.

Figura 25 – Posicionamento das sondas TDR nos telhados de grama e cacto

Estes dados de umidade do solo determinados nos experimentos foram empregados na 

composição da condições iniciais do solo para simulação do modelo numérico no código 

computacional Hydrus 1D.

O sensor de nível de água determina o nível de água através da medida da pressão da 

água sobre o sensor submerso. Nesta pesquisa foram utilizados dois sensores de nível modelo 

Levelogger 3001 da empresa Solinst Inc. (Figura 26a), que possuem corpo selado em aço 

inoxidável 316 e datalogger interno para medição de nível. Os referidos sensores foram 

empregados na medição do nível da água armazenada no interior dos tonéis que acumulavam 

a água escoada dos telhados. O objetivo desta medição foi possibilitar a comparação entre os 

volumes recolhidos de cada sistema, e consequentemente os respectivos desempenhos com 

relação à eficiência de retenção e de retardo. Os sensores foram instalados no interior dos 

tonéis que recebiam a água dos telhados verdes, conforme esquema apresentado na Figura 

26b, e registram os valores detectados em intervalos pré-definidos. Neste trabalho, estes

sensores foram configurados para que a cada minuto ocorresse a medição do nível de água no 

interior dos tonéis.  
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(a) Sensor de nível Modelo 3001 da 
Solinst Inc.

(b) Esquema de posicionamento do 
sensor de nível dentro do tonel.

Figura 26 – Sensor de nível utilizado nos experimentos.

Os dados coletados pelo pluviômetro e pelas sondas TDR foram armazenados em um 

datalogger modelo HOBO Mini Station, Figura 27, em intervalos de sincronizados com os 

sensores de nível. O referido datalogger foi instalado em um cômodo fechado, destinado a 

depósito, sem acesso de estranhos, logo abaixo do telhado verde de cactos.

Figura 27 - Datalogger modelo HOBO Mini Station.

3.3.2 Determinação dos parâmetros do solo

Com o objetivo de estimar a capacidade de percolação da água no solo foram 

realizados ensaios de infiltração no solo dos telhados verdes. O conhecimento das 

propriedades hidráulicas do solo, tais como as curvas de retenção da água no solo e da 

condutividade hidráulica, é indispensável para a modelagem do transporte de água. De acordo 
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com Souza et al. (2008) várias técnicas experimentais têm sido propostas para determinar 

essas características do solo diretamente no campo, porém a complexidade, os custos elevados 

e o tempo de execução dessas medidas, são fatores que limitam bastante a obtenção dessas 

informações em grande escala. Neste contexto, Souza et al. (2008) afirma que a metodologia 

conhecida como “Beerkan” busca minimizar esses fatores utilizando-se dados experimentais 

de infiltração, da distribuição granulométrica e da massa específica do solo, para então se 

estimar os parâmetros das curvas de retenção e de condutividade hidráulica.

Os ensaios de infiltração que compõem o método Beerkan consistem na determinação 

do tempo em que volumes de água (70 mL), inseridos de forma contínua em infiltrômetros  de 

anel simples, levam para ser infiltrados (Figura 28). Por meio deste método é possível 

determinar a infiltração tridimensional em função do tempo e assim obter umidade de 

saturação θs e condutividade hidráulica de saturação Ks, características para os solos dos 

telhados verdes. Em cada teste foram coletadas amostras indeformadas de solo para a 

determinação da massa específica do mesmo, umidades inicial θo e final θs. A Tabela 1 mostra 

os valores dos parâmetros hidráulicos dos solos obtidos por meio dos ensaios de infiltração. 

(a) Teto com grama. (b) Teto com cacto.

Figura 28 – Testes de infiltração utilizando o método Beerkan.

Tabela 1 – Parâmetros hidráulicos do solo.

Telhado Ɵr (m3/m3) Ɵs (m3/m3) α n Ks (m/h)
Grama 0,0386 0,387 0,0424 1,7049 0,0696458
Cacto 0,0381 0,384 0,0414 1,7165 0,0698681
θr e θs: umidades volumétricas residual e saturada [L3L-3]; Ks: condutividade 

hidráulica saturada do solo [LT-1], e parâmetros adimensionais de forma α e n.
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Para a caracterização granulométrica dos solos foram utilizadas as instalações do 

Laboratório de Física do Solo do Departamento de Energia Nuclear da UFPE e a metodologia 

adotada obedeceu à seqüência de procedimentos de ensaios normatizados que visam 

determinar a distribuição granulométrica dos solos, que está apresentada na NBR 7181 - Solo 

– Análise Granulométrica da ABNT (1984). Conforme previsto na referida norma, as 

amostras de solo foram desumidificadas em estufa à 110 °C por 24 horas e depois 

destorroadas (Figuras 29a e 29b). 

(a) Telhado com grama. (b) Telhado com cacto.

Figura 29 – Amostras dos solos dos telhados verdes.

Após o destorroamento, penerou-se mecanicamente 500 g de cada amostra em peneiras 

de 2,0; 1,2; 0,6; 0,42; 0,25 mm, por 15 minutos, e o material contido em cada peneira foi 

pesado, determinando-se assim a fração de areia contida nas amostras de solo, dos telhados 

verdes de grama e cactos. A caracterização granulométrica da parcela mais fina do solo, como 

argila e silte, foram determinadas por meio de sedimentação, conforme procedimento descrito 

na mesma norma (NBR 7181/84). Assim sendo, 150 g de solo foram transferidos para becker 

de 250 ml onde foi adicionado 125 ml da solução de hexametafosfato com concentração de 

45,7 g do sal por 1.000 ml. Os beckers foram agitados até que o material em seu interior 

ficasse homogêneo, e em seguida eram deixados em repouso por 12 horas. Após este período,  

as amostras eram despejadas em colunas de acrílico preenchidas com 1 litro de água destilada. 

As amostras eram então agitadas para uniformização da mistura e em seguida as densidades 

começaram a ser medidas com o emprego de um densímetro. Após a leitura inicial, repetiu-se

o procedimento em 4, 8, 15 e 30 minutos, 1, 2, 4, 8 e 24 horas (contados do início da 

sedimentação).
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Na Tabela 2 estão apresentadas as frações granulométricas dos solos dos telhados 

verdes, assim como a porcentagem de matéria orgânica e densidade das partículas ρ (g/cm³)

dos mesmos.

Tabela 2 – Frações granulométricas dos solos dos telhados verdes.

Telhado Argila (%) Areia (%) Silte (%) ρ(g/cm³) Mat. Orgânica (%)
Grama 5,70 80,07 14,23 1,35 14,9
Cacto 5,69 80,01 14,30 1,32 12,7

3.4 MODELAGEM MATEMÁTICA

3.4.1 Dados de entrada e condições de contorno iniciais

Os dados de entrada utilizados pelo programa Hydrus 1D para simulação da dinâmica 

da água no solo são: tempo da simulação, dimensões da área analisada, dados pluviométricos 

e parâmetros hidráulicos do solo. Estes dados estão organizados em três conjutos: geral, solo e 

atmosfera, sendo os dois últimos sujeitos às condições iniciais e de contorno. A Figura 30 

apresenta um esquema de agrupamento dos dados de entrada necessários para a simulação da 

dinâmica da água no solo dos telhados verdes com o Hydrus 1D.

Figura 30 – Esquema de agrupamento dos dados de entrada do Hydrus 1D.

Para a realização da simulação com o programa Hydrus 1D, um cenário foi criado utilizando 
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as características dos telhados verdes estudados. A simulação foi realizada considerando-se

um tempo total de 30 minutos, discretizado em intervalos de 1 minuto. O solo de 

profundidade de 3 cm foi espacialmente caracterizado em intervalos equidistantes de 0,3 cm 

(∆z), sendo usado na sua caracterização os resultados obtidos com a granulometria do solo. O 

Hydrus 1D possui em sua interface um complemento chamado Rosetta Lite v3.1, que estima 

os parâmetros hidráulicos do solo utilizando as frações granulométricas e densidade das 

partículas, por meio de funções de pedotransferência. Os resultados obtidos pelo Rosetta Lite

v3.1, foram ajustados a partir dos resultados dos testes de infiltração.

As condições de contorno para o modelo foram determinadas por meio da análise das 

características do experimento, sendo a condição de contorno superior determinada como 

atmosférica, composta pela precipitação pluviométrica no momento da simulação da chuva e 

o potencial crítico do ar na superfície, assumido ser de 12000 kPa (120000 cm de H2O), que 

corresponde aproximadamente ao valor da sucção de um solo seco ao ar (ANTONINO, 1988). 

A condição de contorno inferior adotada para o modelo foi a de fluxo variável, devido as 

camadas de solo que compõe o substrato dos telhados verdes (HILTEN et al., 2008), nesta 

condição o modelo calcula o fluxo gerado na base do perfil, resultando no escoamento 

superficial (Figura 31). As condições iniciais do solo para a modelagem são as mesmas do 

início da simulação da chuva, sendo utilizadas a umidade volumétrica (m3/m3), de cada 

telhado verde. 0,0402 m3/m3 para o telhado de grama e 0,0398 m3/m3 para o telhado de cacto, 

obtidas por meio dos dados das sondas TDR instaladas.

Figura 31 – Condições de contorno adotadas no modelo Hydrus 1D.
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3.4.2 Validação do modelo

Para validar os parâmetros adotados ao se empregar o modelo Hydrus 1D, foram 

utilizados as seguintes variáveis estatísticas: coeficiente de determinação (R2), razão de 

desvios (RD), coeficiente de massa residual (CMR) e erro padrão (EP), que estão descritos a 

seguir. Sendo que: ! ! os valores calculados pelo modelo, !! os valores observados nos 

experimentos e n a quantidade de valores obtidos no experimento e no modelo.

• Coeficiente de determinação (R2): indica a proporção da variância nos valores calculados 

no modelo que podem ser atribuídos aos observados (WILLMOTT et al., 1985), variando 

entre 0 (zero) e 1 (um), é evidente que quanto mais próximo da unidade for este 

coeficiente, maio será a validade da regressão.

!! !
!!!!! "!!" !!! "!!!"!!

!!!!!"!! !!" !!!!!!! "!! !! " !!
(3.2)

• Razão de desvios (RD): descreve a razão entre a dispersão dos valores observados e os 

calculados pelo modelo, e deverá tender a 1 (um), quando há igualdade entre os valores 

observados e calculados (WILLMOTT et al., 1985). 

!" ! !
!!! "!! !!

!!!"!! !!
(3.3)

• Coeficiente de massa residual (CMR): na ausência de desvios sistemáticos entre os 

valores observados e calculados, o valor esperado tende a zero, podendo indicar a 

superestimação (CMR > 0) ou a subestimação (CMR < 0) dos valores estimados 

(WILLMOTT et al., 1985). 

!"# !
!! "!!!"

!! "
(3.4)

Segundo Willmott et al. (1985), os valores ótimos de CMR e RD são 0 (zero) e 1 (um), 

respectivamente.

• Erro Padrão (EP): para cada valor de uma amostra Ti, calcula-se a diferença entre Ti e o 

valor médio ! das amostras. Quanto maior o valor do EP, para mais ou para menos, maior 

este valor de Ti se distancia do valor médio das amostras (WILLMOTT et al., 1985)

!" ! !
!!"!!!!!!

!!!

!
(3.5)
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos no experimento da simulação da chuva dos telhados verdes e 

dos cenários simulados pelo modelo Hydrus 1D estão expostos nas próximas páginas.

4.1 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A Figura 32 apresenta os resultados obtidos durante o experimento de simulação de 

chuva utilizando uma intensidade de 42mm/h.

Figura 32 - Escoamento dos telhados para i = 42 mm/h.

Através da figura 32 é possível observar que o comportamento do escoamento 

superficial é semelhante nos dois telhados verdes. O ramo ascendente dos hidrogramas dos 

telhados verdes de grama e cactos mostra uma pequena diferença na geração do escoamento 

superficial. O telhado verde de cacto apresenta um retardo no escoamento de 5 minutos em 

relação ao telhado controle, enquanto que o telhado verde de grama consegue obter um 

minuto a mais de retardo em ralação ao cacto. Essa capacidade de retenção varia em função 

da altura da camada de substrato, da inclinação do telhado e do grau de umidade do substrato 
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no momento da simulação (LIESECKE, 1998). O pico do escoamento superficial (volume 

coletado nos tonéis) ocorreu após 11 minutos do inicio da precipitação para os dois telhados. 

Estes resultados assemelham-se aos obtidos  por Palla et al. (2008), que observaram valores 

entre 7 e 15 minutos para intensidades de precipitação semelhantes, em um experimento 

realizado em Génova, Itália, utilizando telhados verdes com vegetação de grama. Neste estudo 

o tipo de vegetação influenciou a diferenciação entre as condições de umidade

A similaridade no pico de escoamento superficial pode ter sido ocasionada pelo estado 

da cobertura vegetal de grama, que apresentava baixa de interceptação, devido a estar 

envelhecida. Em comparação ao telhado controle, os telhados verdes apresentaram resultados 

bastantes satisfatórios, visto que o escoamento superficial do telhado controle ocorre logo no 

primeiro minuto do experimento e seu pico de escoamento superficial se apresenta já no 

terceiro minuto do experimento, enquanto nos telhados verdes ocorre um retardo no 

escoamento superficial, e uma redução do seu pico. A Figura 33 mostra o comportamento do 

escoamento superficial nos telhados verdes para uma intensidade de precipitação de 79mm/h. 

Figura 33 - Escoamento dos telhados para i = 79 mm/h.

Através do gráfico da Figura 33 é possível observar que, assim como na intensidade 

de 42 mm/h, o telhado de grama apresenta um retardo no ramo ascendente do hidrograma 

ligeiramente maior que o telhado verde de cacto. Isso ocorre devido ao telhado de cacto não 

possuir uma maior cobertura vegetal, ocasionada pela morfologia da planta e uma 
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precipitação de maior intensidade consegue saturar a área exposta do solo com maior 

facilidade. A interceptação do telhado de grama nesse caso, com maior intensidade de 

precipitação, possivelmente foi maior do que no caso anterior. Enquanto o cacto atinge o pico 

de escoamento após 10 minutos, o telhado de grama obtém um retardo para atingir o pico por 

mais um minuto. Pelo fato da camada de solo do telhado verde ter uma profundidade de 3 cm, 

em pouco tempo pode atingir a saturação, fazendo com que o pico e os ramos descendentes 

dos hidrogramas dos telhados verdes sejam semelhantes. Mesmo com essa característica do 

projeto dos telhados verdes, foi possível observar um maior tempo de escoamento nos ramos 

descendentes em relação ao telhado controle.

No que se refere aos os efeitos da implantação dos telhados verdes como medida de 

controle no lote para manejo de enchentes, observa-se uma razoável contribuição dos 

mesmos. Conforme o exposto anteriormente vários estudos vêm demonstrando 

quantitativamente que, propriamente instalado e mantido, o telhado verde pode absorver a 

água e liberar a mesma lentamente, ao contrário do telhado convencional onde o escoamento 

superficial ocorre imediatamente.

No experimento realizado em Caruaru, alguns fatores foram determinantes para os 

resultados obtidos: a característica do substrato, morfologia e idade do vegetal. Conforme 

Tabela 2, o solo dos telhados apresenta uma fração considerável de areia. Segundo Reichardt

(1990), a presença de uma grande fração de areia no solo proporciona uma maior porosidade 

em seu perfil. Tal fator influiu diretamente no tempo necessário para que o solo atingisse o 

estado de saturação. Esse resultado pode ser observado nos ramos ascendentes dos 

hidrogramas dos telhados verdes nas Figuras 32 e 33.

O retardo observado nos ramos dos hidrogramas ocorreram possivelmente devido à

interceptação da grama e em função da baixa umidade inicial do solo no início do 

experimento para ambos os telhados. Como a areia possui uma maior condutividade 

hidráulica em relação à argila ou ao silte, o perfil do solo pode drenar mais facilmente a água 

armazenada em sua camada. Esta hipótese é confirmada pelo comportamento dos ramos 

descendentes dos hidrogramas das Figuras 32 e 33.

A morfologia e idade da planta influem diretamente na interceptação dos telhados 

verdes. Na época do experimento, o telhado verde de grama apresentava um perfil de 

vegetação envelhecido, com sua altura praticamente próxima ao solo. Esperava-se que o uso 

da grama nos telhados verdes pudesse gerar um perfil espesso de vegetação sobre o solo, 

ocorrendo uma maior interceptação da precipitação incidente nos telhados. 
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A altura da vegetação acarreta um armazenamento de umidade/água em seu perfil, 

resultando em uma interceptação anterior à infiltração da água no solo. O uso do cacto coroa 

de frade como vegetação nos telhados verdes difere da grama devido à sua morfologia. A

disposição dos mesmos sobre o solo faz com eles estejam espaçados entre si, deixando uma 

grande parcela de solo diretamente exposta à precipitação, aumentando a superfície para a 

infiltração.

4.2 BALANÇO HÍDRICO

Os volumes retidos pelos telhados verdes ao final da simulação de chuva podem ser 

observados nas Tabelas 3 e 4. Estes valores foram obtidos após cessados os escoamentos 

provenientes dos telhados. A capacidade de retenção dos telhados verdes em comparação com 

o telhado controle se mostrou boa, mesmo que a eficiência dos telhados verdes seja um pouco 

reduzida em altas intensidades. O telhado controle manteve uma capacidade de retenção 

dentro dos padrões estudados na literatura, em torno de 1,7 à 2,5 % (LAAR, 2001). O mesmo 

autor cita que, o estado das telhas, a presença de musgos, líquens e poeira entre elas, assim 

como a inclinação do telhado contribuem para a retenção do escoamento em telhados comuns. 

Os resultados obtidos na retenção do escoamento do telhado controle podem ter sido 

resultantes destes fatores.

Tabela  3 – Volume de precipitação retido pelos telhados para i = 42mm/h.
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Tabela 4 – Volume de precipitação retido pelos telhados para i = 79mm/h.
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Telhados verdes comuns dependendo da profundidade do substrato podem reter de 

60% a 100% da precipitação que recebem `THOMPSON, 1998). Ainda de acordo com o guia 

de planejamento da empresa ZinCo (2000), especializada em ecotelhados, tetos verdes  

normalmente possuem a capacidade de reter 70% a 90% da precipitação que ocorre nos meses 
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de verão, dependendo da frequência da chuva. O total de precipitação retida também depende 

de inúmeros fatores como volume e intensidade da precipitação, total de tempo desde a chuva 

anterior, profundidade e nível de saturação no substrato existente (MONTERUSSO, 2005).

Estudos na Alemanha, realizados por Liesecke (1998), mostraram que telhados verdes 

com uma profundidade de 2 a 4 cm compostos por uma vegetação de grama podem reter 40% 

a 50% do total de chuva anual que cai sobre o mesmo. Aumentando o substrato para 10 ou 15 

cm e modificando a vegetação para pequenas herbáceas, os telhados verdes podem reter até 

60% das precipitações anuais (LIESECKE, 1993). O mesmo autor também indicou diferenças 

notáveis entre a retenção do escoamento no período de verão e de inverno. No verão, um 

substrato raso pode reter 11% a mais de precipitações do que no inverno. Para substratos 

profundos, o efeito se mostra muito mais pronunciado, 20% a mais no período seco 

(LIESECKE, 1998).

Em pesquisa conduzida por Jennings (2003), no estado da Carolina do Norte , Estados 

Unidos, foi mostrado que os telhados verdes podem reter até 100% da precipitação durante o 

verão. Entretanto a porcentagem retida para cada evento chuvoso diminui quando não há um 

tempo adequado para a drenagem no substrato entre cada evento. Isto faz com que o solo 

retorne à sua condição anterior à precipitação devido à sua umidade inicial baixa.

Rowe et al. (2003) encontraram resultados  similares durante o experimento realizado 

e mostraram que, em média, telhados verdes podem reter 61% do total da precipitação. Como 

Jennings (2003) concluiu, a capacidade de retenção da água no substrato depende do volume e 

intensidade da precipitação. Ambos os estudos de Jennings, (2003) e Rowe et al. (2003),

concluíram que seus telhados verdes conseguiram reduzir o tempo do pico de vazão de 2 a 4 

horas respectivamente, quando comparados com um telhado convencional.

4.3 RESULTADOS SIMULADOS NO HYDRUS 1D

Os resultados dos ensaios de infiltração, da granulometria, expostos no item 3.3.2 do 

capítulo 3 e no experimento de simulação de chuva, subsidiaram informações que foram 

adotadas como dados de entrada para a simulação numérica dos telhados verdes instalados em 

Caruaru, com o software Hydrus 1D. Os resultados do modelo estão expostos a seguir.

A Figura 34 mostra os escoamentos observados no experimento de simulação de 

chuva e o simulado pelo Hydrus 1D para o telhado verde com vegetação de cacto com uma 

intensidade de precipitação de 42mm/h. 
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Figura 34 – Escoamentos observados e simulados no telhado verde de cacto para i = 42mm/h.

É possível observar inicialmente que no ramo ascendente do hidrograma, no período 

de 0 a 11 minutos, o Hydrus 1D superestima o valor do escoamento superficial e a partir da 

duração de 11 minutos praticamente não existe diferença entre os valores observados e 

simulados, à exceção de pontos na recessão do hidrograma. 

O comportamento exposto no gráfico da Figura 33 pode ser resultante da saturação da 

camada de solo. A característica do ramo ascendente do hidrograma simulado, mostra uma 

certa dificuldade do programa Hydrus 1D em ajustar os valores de escoamento em solo não 

saturado. Isso ocorre devido ao fato do programa utilizar dados de umidade do solo da saída 

de um intervalo de tempo como dados de entrada para o próximo intervalo de tempo.

Entretanto, quando o perfil do solo se torna saturado e os valores de umidade se 

tornam constantes, o programa realiza perfeitamente as interações necessárias para simular o 

escoamento, uma vez que não há diferença nos valores de umidade como entrada nos 

intervalos de tempo seguintes.

Para este caso, o ajuste entre os resultados observados e simulados apresentou um 

Coeficiente de Determinação (R2) de 0,766, além dos parâmetros estatísticos Erro Padrão 

(EP), CRM e RD de 0,028, -0,178 e 1,067 respectivamente. No tocante ao R2 nota-se que o 

distanciamento deste parâmetro em relação ao valor ótimo (1) se dá justamente pelo erro 

observado entre os valores observados e simulados para o ramo ascendente pelo Hydrus 1D. 

A observação de subestimativa das lâminas escoadas no ramo ascendente do hidrograma fica 

confirmada pelo valor do CRM o qual apresenta-se negativo e cerca de 17, 8% distante do seu
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valor ótimo (0). Além disso, o ajuste se mostrou com uma leve dispersão entre os valores 

observados e calculados o que pode ser comprovado através do valor de RD, o qual apresenta-

se 6,7% acima do seu valor ótimo (1). 

Em relação à simulação do escoamento do telhado verde de grama, a Figura 35 mostra 

os hidrogramas observados e simulados para uma precipitação de intensidade de 42mm/h. 

Figura 35 – Escoamentos observados e simulados no telhado verde de grama para i = 

42mm/h.

Observa-se a mesma dificuldade para o ajuste do ramo ascendente e descendente do

hidrograma com um leve decréscimo do R2 de 0,766 para 0,742, mostrando que para este 

caso, a mudança do tipo de cobertura vegetal não induz a mudanças bruscas na qualidade do 

ajuste, uma vez que o modelo concentra seus dados de entrada no sistema nos parâmetros do 

solo, sem levar em consideração as características da cultura. Da mesma forma, os valores dos 

índices estatísticos EP, CRM e RD não apresentaram uma variação considerável, sendo seus 

valores semelhantes aos calculados para o hidrograma da Figura 36. Estes valores são melhor 

observados na tabela 5 a seguir.

Tabela 5 – Índices estatísticos para os telhados verdes de cacto e grama com i = 42 mm/h.

Telhado R² EP CRM RD
Grama 0,74 0,029042609 -1,72E-01 1,016534676
Cacto 0,77 0,027690659 -1,78E-01 1,067180193
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Na Figura 36 observa-se um melhor ajuste entre os escoamentos observados e 

simulados no caso do telhado verde de cacto para i = 79 mm/h. Tal qualidade pode ser notada 

na ascensão e na região do pico do hidrograma onde graficamente apenas no intervalo de 3 a 7 

minutos o escoamento observado apresenta-se abaixo do escoamento simulado. O ramo 

descendente do hidrograma não é bem representado pelo modelo.

Figura 36 – Escoamentos observados e simulados no telhado verde de cacto, com i = 79 

mm/h.

O Hydrus 1D simulou bem o pico do hidrograma para este telhado verde, para i=79 

mm/h. Conforme exposto anteriormente o cacto não proporciona uma completa cobertura do 

solo em relação a grama, o deixando mais exposto à precipitação, que em grande intensidade 

satura rapidamente o solo do telhado verde. 

Aparentemente, o modelo o Hydrus 1D apresenta uma maior facilidade em simular o 

escoamento no perfil entrando em saturação mais rapidamente. Os índices estatísticos para 

esta simulação apontam um ajuste satisfatório. Isso se deve possivelmente ao efeito da 

interceptação, não levado em consideração no modelo Hydrus 1D, e que é menor para uma 

maior intensidade de precipitação. O Hydrus 1D simulou bem o comportamento do

hidrograma, obtendo um R2 de 0,92, conforme Tabela 6.
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Tabela 6 – Índices estatísticos para os telhados verdes de cacto e grama, i = 79 mm/h.

Telhado R² EP CRM RD
Grama 0,95 0,025413357 -1,12E-01 0,75851668
Cacto 0,92 0,153270953 -2,71E-02 1,07888440

A Figura 37 a seguir ilustra o escoamento observado e o escoamento simulado pelo 

Hydrus 1D para o telhado verde com vegetação de grama para uma intensidade de 

precipitação de 79mm/h. O intervalo de tempo adotado para esta simulação é igual ao do 

experimento da simulação de chuva nos telhados verde de cacto. Dessa forma, além das 

características físicas do experimento o modelo se assemelha à realidade em escala de tempo.

Figura 37 – Dados simulados para telhado verde de grama, para i = 79 mm/h

Observa-se, inicialmente, que o escoamento simulado pelo Hydrus 1D reproduz bem o 

formato do hidrograma observado. No entanto, é possível notar que assim como os valores de 

escoamento simulados para o telhado de cacto, não ocorre diferença na estimativa dos valores 

da vazão de pico. Tal ajuste pode ser comprovado através do valor CRM conforme Tabela 6.

No tocante ao ajuste, o aumento da intensidade de precipitação de 42mm/h para 79mm/h, 

mostrou uma melhor qualidade para o teto com vegetação de grama, que novamente ao efeito 

da interceptação, não simulado pelo modelo. A citada melhora pode ser notada na Figura 39 

nos trechos correspondentes aos ramos ascedentes e descendentes do hidrograma das vazões 

observadas e simuladas, e são comprovadas pelo coeficiente de determinação, o qual 

apresentou  um valor de 0,95.
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Hilten et al. (2008) observaram em um estudo sobre telhados verdes, com a aplicação 

do modelo Hydrus 1D, que estes telhados possuem grande eficiência no controle do 

escoamento superficial. Algo a ser notado no estudo conduzido pelos autores, se deve ao fato 

de que o telhado verde utilizado em seu estudo possuía uma camada de solo com altura de 10 

cm, melhorando assim sua eficiência. Por ter um perfil de 3 cm de espessura, formado em sua 

maioria por areia conclui-se que os solos presentes nos telhados verdes em Caruaru se 

saturam e drenam rapidamente. 

Como citado anteriormente, assim como o solo, um dos fatores determinantes para a 

retenção observada no experimento pode ter sido o tipo de vegetação. Assim como este 

estudo, Hilten et al. (2008) não puderam estabelecer o quão influente seria a interceptação 

vegetal no retardo dos escoamento superficial, uma vez que, em seu artigo tal influencia não 

foi discutida.

Entretanto, apesar da utilização de diferentes tipos de telhados verdes, tanto este 

estudo, como o conduzido por Hilten et al. (2008) mostraram que o Hydrus possui uma 

grande acurácia nos resultados obtidos.

4.4 CENÁRIOS GERADOS ATRAVÉS DO HYDRUS 1D

A partir dos resultados dos ajustes da modelagem utilizando o Hydrus 1D, foram 

gerados cenários com precipitação de diferentes intensidades para avaliar o comportamento 

dos telhados verdes. Foram estabelecidos tempos de retorno utilizados na modelagem, sendo 

utilizada a equação I-D-F para Caruaru (COUTINHO et al., 2010)

Foram criados alguns cenários a partir dos dados de entrada de precipitação que 

correspondem as intensidades de 38, 46, 55 mm/h, obtidas pelo uso da equação I-D-F para o 

município de Caruaru, com tempos de retorno de 2, 5  e 10 anos, utilizados comumente em 

projetos de drenagem urbana e considerando uma duração hipotética da precipitação de 30 

minutos semelhante às condições do experimento.

Na Figura 38, observa-se o comportamento dos escoamentos superficiais para o 

telhado verde de cacto.
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Figura 38 – Escoamentos simulados para diferentes cenários de precipitação no telhado verde 

de cacto (Tr = 2, 5 e 10 anos)

É possível notar no gráfico da Figura 38 que o comportamento simulado para o 

telhado verde com cacto segue valores similares aos observados pelo experimento. A

diferença mais notável neste gráfico é o hidrograma correspondente ao tempo de retorno de 2 

anos, correspondente a uma intensidade de precipitação de 0,77 mm/min. O ramo ascendente 

deste hidrograma se apresenta somente após 11 minutos do início da precipitação.

O modelo Hydrus 1D utiliza dados de vegetação para o cálculo da evapotranspiração, 

mas não para gerar uma abstração inicial por meio da interceptação da vegetação. No entanto, 

a evapotranspiração deve ter pouco efeito nos resultados do escoamento superficial devido à 

duração do experimento.

Assim como a Figura 38, a Figura 39 ilustra um comportamento semelhante para o 

telhado de grama.
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Figura 39 – Escoamentos simulados para diferentes cenários de precipitação no telhado verde 

de grama (Tr = 2, 5 e 10 anos)

Através da observação dos resultados pode-se notar que assim como o telhado verde 

de cacto o telhado verde de grama não difere em seu comportamento em relação ao 

experimento. Os resultados apresentados levam em conta as características do solo para a 

geração do modelo, diferindo somente no tipo de intensidade de precipitação aplicada como 

dado de entrada, de acordo com cada Tr adotado. É possível notar que assim como os 

resultados expostos no item 4.3 os cenários gerados pelo Hydrus 1D se assemelham ao 

experimento de simulação de chuva. Os intensidades de precipitação obtidas através do 

cálculos tempos de retorno, para os cenários criados não variam muito em relação em relação 

às precipitações simuladas.

Para a geração destes cenários de precipitação não foi levado em consideração a 

comparação dos escoamentos dos telhados verdes em relação ao telhado controle. O modelo 

Hydrus 1D apresenta algumas limitações. Assim como o modelo não pode caracterizar a 

cobertura vegetal como medida de interceptação, não é possível caracterizar materiais 

impermeáveis a fim de mensurar o escoamento superficial. 

Uma solução proposta para esta limitação seria admitir que o telhado controle 

possuísse uma matriz de 100% argila, com um alto θs. A medida que este perfil atingisse a 

saturação, acabaria se tornando mais impermeável.
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Esta poderia ser a forma mais adequada de aproximar o modelo à realidade. Entretanto 

mesmo esta solução possui suas limitações. O material cerâmico que constitui as telhas 

utilizadas neste estudo proporcionam um escoamento superficial direto com um tempo de 

retenção muito reduzido. Uma vez que, o modelo admite que a umidade do perfil adotado 

evolui ao nível de saturação, os valores iniciais de retenção simulados se distanciariam dos 

valores observados no experimento. Devido a esta constatação procurou-se evitar a 

caracterização do telhado controle no modelo para a geração de cenários de precipitação.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1 GENERALIDADES

Ao final deste estudo algumas conclusões puderam ser retiradas em relação ao uso dos 

telhados verdes em clima semiárido. Estudos mostram que o telhado verde se mostra uma 

importante ferramenta para o manejo das enchentes urbanas.

Alguns autores afirmam que o uso do telhado verde é uma solução lógica para as 

grandes cidades, visto que o uso de vegetação nos telhados dos edifícios fazem o papel da 

vegetação suprimida ao nível do solo. De certa forma, tornando-se uma medida ambiental 

compensatória. Entretanto por mais que guias de planejamento tentem estabelecer uma forma 

padrão para o uso dos telhados verdes, cada região possui suas características climáticas, o 

qual o telhado verde tende a se adequar.

No momento em que se julga necessário o uso dessa técnica para o manejo de 

enchentes urbanas é preciso estabelecer parâmetros construtivos (área, vegetação, camada de 

substrato, etc.) que busquem a maior eficiência do equipamento.

Um telhado verde com as mesmas características construtivas de um utilizado na Carolina do 

Norte, nos Estados Unidos pode ser instalado em Caruaru, mas sua eficiência talvez não seja a 

mesma. Características locais, como: precipitação antecedente e umidade do solo, 

comprometem de certa forma a eficiência deste tipo de equipamento. Vários autores afirmam 

que os fatores que mais influenciam o funcionamento deste tipo de equipamento são os tipos 

de vegetação e solo utilizados, assim como a espessura destas camadas.

No experimento realizado foi possível notar alguns fatores que merecem destaque, e 

são apresentados a seguir.

5.2 VEGETAÇÃO

A grama utilizada no telhado verde no momento do experimento de simulação de 

chuva não estava saudável, envelhecida e pouco frondosa, tornando sua espessura reduzida. 

Por outro lado, o cacto escolhido para o experimento não se torna adequado, uma vez que seu 

formato e o posicionamento dos mesmos no momento do plantio, acabou expondo uma 

considerável área de solo à precipitação incidente. A morfologia desse tipo vegetal  não 

possibilita a interceptação visto que seu tecido externo é muito liso em relação a grama, que 

possui folhas mais ásperas e com maior poder de interceptação.
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Dessa forma, foi possível concluir que a eficiência da interceptação nos telhados 

verdes foi reduzida, devido ao estado da conservação e o tipo de vegetação utilizada. Esta 

conclusão pode ser notada através da análise dos ramos ascendentes dos hidrogramas 

observados no experimento. Realmente ocorre uma diferença entre as vegetações, mas pouco 

significativa. O tempo de retardo no escoamento superficial poderia ter sido maior devido à 

uma interceptação vegetal mais eficiente.

5.3 SOLO

O solo utilizado no experimento possuía uma grande fração de areia em sua 

composição. Este fator influiu diretamente na capacidade de retenção e armazenamento da 

precipitação simulada. Uma vez que a areia possui uma maior porosidade em relação à argila 

e ao silte, a saturação do solo durante o experimento foi rápida. Como característica 

pedológica, a areia possui um maior poder drenante, mas entretanto uma menor capacidade de 

retenção da água armazenada em seu perfil.

Outro fator a ser considerado em relação a estes resultados é o conteúdo de matéria 

orgânica presente no solo dos dois telhados verdes, que influencia a capacidade de retenção 

do solo. De certa forma a reduzida capacidade de retenção da areia pode ter influenciado a 

eficácia da matéria orgânica como fator de retenção. 

Foi possível notar que mesmo com uma grande fração de areia, em torno de 80%, os 

telhados verdes produziram um bom tempo de retardo no escoamento superficial. Este 

resultado poderia ter sido melhor, caso houvesse uma redução desta fração de areia em 

relação a argila e silte, dessa forma reduzindo a velocidade de saturação, e aumentando a 

capacidade de retenção e armazenamento do solo.

Ainda concluindo sobre a capacidade de retenção, vale salientar que a camada de 3cm 

de solo presente nos telhados estudados não favorece o armazenamento da água retida. O 

simples aumento da altura do perfil do substrato melhoraria este fator.

Conclui-se que, não somente a característica do solo, mas processos construtivos 

adotados no projeto, somados, resultaram nos comportamentos obtidos pelos telhados verdes.

5.4 MODELO NUMÉRICO

Como citado no capítulo 2, o modelo Hydrus 1D vem sendo usado constantemente ao 

longo dos anos, mesmo sendo seu uso, ainda pequeno em estudos com telhados verdes. O

modelo Hydrus 1D se adequou bem à realidade observada no experimento. Pode-se citar 

alguns fatores que influenciaram no melhor ajuste do modelo, dentre eles: o uso da umidade 
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inicial (θr) dos solos dos telhados verdes no momento do experimento como dado de entrada 

do modelo; discretização temporal em segundos, tornando possível a produção do modelo de 

acordo com o tempo do experimento; o uso do software Rosetta Lite v3.1 para a 

caracterização hidráulica do solo; e a caracterização estrutural do solo (altura do perfil e 

granulometria).

Uma questão a ser apontada nestas simulações é que os resultados obtidos pela 

aplicação do modelo Hydrus 1D se distanciam dos valores observados no experimento. Isto

deve ser decorrência da interceptação vegetal que ocorreu durante a simulação da chuva no

experimento. O modelo Hydrus 1D não considera a ocorrência de interceptação.

A análise dos dados gerados no programa, demonstra que o modelo Hydrus 1D se 

mostra mais eficiente no cálculo do fluxo da água em perfis de solo saturados. Desta forma 

não ocorre o ajuste da umidade do solo pelo modelo, uma vez que os valores desta 

componente se torna constante após a saturação do perfil do solo.

De acordo com o exposto, foi possível notar que o modelo obteve melhores ajustes 

exatamente na intensidade de precipitação de 79 mm/h, em relação à de 42 mm/h. Isto é 

evidenciado através da observação dos picos dos hidrogramas dos telhados verdes, 

comparados com os dados fornecidos pelo modelo numérico. Com uma maior intensidade de 

precipitação, a saturação do solo ocorreu mais rapidamente, fazendo com que a umidade do 

solo calculada pelo modelo fosse constante. A qualidade do ajuste do modelo Hydrus 1D para 

a intensidade de 42 mm/h pode ter sido influenciada pela interceptação vegetal. Foi possível 

notar no ramo ascendente do hidrograma um distanciamento entre o valores observados e 

simulados.

Pôde-se ainda, concluir que, o modelo Hydrus 1D se mostrou adequado para a 

simulação do fluxo da água em telhados verdes, sendo um modelo robusto e bastante 

difundido no meio acadêmico, para tal propósito. No entanto, o fato do modelo Hydrus 1D 

não quantificar a interceptação é um fator limitante para esse tipo de análise.

5.5 EXPERIMENTO

Em geral os resultados obtidos através do experimento de simulação de chuva foram 

satisfatórios. Com o uso do simulador de chuva foi possível compreender de que forma os 

telhados verdes se comportam em diferentes intensidades de precipitação. Entretanto alguns 

fatores relatados anteriormente mostram que a eficiência do conjunto projetado poderia ter 

sido ainda maior.

.
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5.6 RECOMENDAÇÕES

Para a continuidade deste projeto recomenda-se, que o experimento seja repetido mais 

vezes para uma maior segurança nas avaliações dos resultados obtidos. É necessário também 

que o experimento seja monitorado por um período maior de tempo, uma vez que a simulação 

de chuva realizada proporcionou relativamente poucos dados do comportamento dos 

escoamentos dos telhados verdes. Um acompanhamento a longo prazo poderia evidenciar 

diferentes comportamentos nos escoamentos dos telhados verdes em períodos climáticos 

distintos.

Recomenda-se também a manutenção, ou em último caso, a troca da vegetação que 

compõe os telhados verdes. O estado atual da vegetação de grama, assim como a vegetação de 

cacto, já apresenta envelhecimento, desfavorecendo uma melhor eficiência da interceptação.

Na continuidade deste trabalho também deverá se levar em consideração uma escolha 

mais adequada das frações de areia, argila e silte presentes no solo dos telhados. O solo 

atualmente encontra-se muito arenoso, reduzindo assim a capacidade de armazenamento dos 

telhados. Um aumento da altura da camada de solo também proporcionaria melhor retenção 

do escoamento, desde que essa alteração não venha a sobrecarregar a estrutura da edificação.
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