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“Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de 

tentar. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, 

fazendo que planejando, vivendo que esperando, porque, embora quem quase morre esteja 

vivo, quem quase vive já morreu.” (LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO, 1987). 



 

RESUMO 

O presente estudo evidencia a importância das questões ambientais na atualidade. O termo 

sustentabilidade está sendo amplamente discutido, e a inclusão de seus conceitos e princípios, 

principalmente na construção civil, faz-se necessária e urgente, pois o homem está dando 

maior importância para o futuro do planeta. Como metodologia, optamos por uma pesquisa 

exploratória de natureza qualitativa, cujo o principal objetivo é sugerir a melhoria da 

infraestrutura atual no Colégio Dehon de Tubarão, Santa Catarina, levando em consideração 

apenas aspectos superficiais referentes aos custos da ampliação e implantação dos sistemas 

construtivos sustentáveis, visando encontrar as melhores alternativas. Partindo dessa 

premissa, foram identificadas como necessidades imediatas a expansão do número de salas, 

devido à grande quantidade de novas matrículas que a escola recebe todos os anos, e 

melhorias gerais em sua estrutura para atender a essa crescente demanda de vagas. Para 

solucionar essa situação, temos que recorrer, inevitavelmente, a uma obra de grandes 

proporções. Levando em consideração a tendência atual da sustentabilidade nas construções, 

foram selecionadas formas para aplicá-la na obra em questão, sendo escolhidas telhado verde 

e o aproveitamento de água da chuva. Abordaremos as vantagens da construção com telhados 

verdes, frente à crescente necessidade para minimizar os impactos ambientais que a 

urbanização trouxe nos últimos anos, problemas como a poluição atmosférica, o aumento das 

ilhas de calor e do efeito estufa, a poluição sonora e a drenagem urbana. Através da pesquisa 

bibliográfica, estabeleceram-se aspectos para a definição do projeto. Antes da sua criação, foi 

realizado um estudo de caso no ambiente escolar, primeiramente, detectando-se em quais 

pontos da construção e reforma poderíamos aplicar medidas sustentáveis. A partir desse 

ponto, identificamos quais medidas eram as mais adequadas para o projeto em questão e as 

aplicamos de maneira que atingisse sua máxima eficiência. Ao término do estudo foram 

apresentadas as vantagens e desvantagens de um sistema construtivo sustentável, a fim de 

buscar justificativas para a sua implantação. Os resultados obtidos indicaram que a utilização 

de formas sustentáveis de construção traz inúmeros benefícios nas mais diversas fases da obra 

e mesmo após a sua conclusão. As alternativas abordadas neste trabalho foram escolhidas pela 

sua fácil aplicação e baixo custo, se considerarmos a realidade de nossa região.  

 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Telhado Verde. Aproveitamento de Água Pluvial. 

 



 

ABSTRACT 

The present study highlights the importance of environmental issues today. The term 

sustainability is being widely discussed, and the inclusion of its concepts and principles, 

especially in civil construction, becomes necessary and urgent because man is giving greater 

importance to the future of the planet. As a methodology, we opted for an exploratory 

research of a qualitative nature, whose main objective is to suggest the improvement of the 

current infrastructure at Dehon College of Tubarão, Santa Catarina, taking into account only 

superficial aspects related to the costs of the expansion and implantation of sustainable 

construction systems, aiming at finding the best alternatives. Based on this premise, the 

expansion of the number of classrooms was identified as immediate, due to the large number 

of new enrollments that the school receives each year, and general improvements in its 

structure to meet this growing demand for vacancies. To solve this situation, we inevitably 

have to resort to a work of greater proportions. Taking into account the current trend of 

sustainability in buildings, we selected ways to apply it to the work in question, choosing the 

green roof and the use of rainwater. We will address the advantages of green roof construction 

before of the growing need to minimize the environmental impacts that urbanization has 

brought in recent years, such as air pollution, islands of heat and greenhouse effect, noise 

pollution and urban drainage. Through the bibliographic research, aspects were established for 

the definition of the project. Before its creation, a case study was carried out in the school 

environment, firstly by detecting at which points of construction and refurbish we could apply 

sustainable measures. From that point, we identified which measures were the most 

appropriate for the project in question and applied them in a way that reached its maximum 

efficiency. At the end of the study, the advantages and disadvantages of a sustainable 

construction system were presented, in order to find justifications for its implementation. The 

obtained results indicated that the use of sustainable forms of construction brings numerous 

benefits in the most diverse phases of the work and even after its conclusion. The alternatives 

addressed in this study were chosen for their easy application and low cost, if we consider the 

reality of our region. 

 

Keywords: Sustainability. Green roof. Rainwater Utilization. 
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1 INTRODUÇÃO 

A construção civil é uma das atividades humanas que mais consome recursos 

naturais, por isso também causa muito impacto ao meio ambiente. Estimativas indicam que 

dos resíduos sólidos provenientes das atividades humanas, mais de 50% derivem da 

construção, segundo o Ministério do Meio Ambiente (2012). Além disso, essa atividade 

também demanda grandes gastos financeiros.  

Considerando esses fatores, procurar alternativas para diminuir o impacto 

ambiental, consumir menos recursos naturais e ainda diminuir gastos tornam-se fundamentais 

na construção civil moderna. E, juntar esses três benefícios, em um único projeto, é um 

grande desafio para os engenheiros.  

Visando a essa sustentabilidade, algumas das tendências atuais de construções 

englobam uma gama de fatores que vão da minimização de impactos para o ambiente e para 

as comunidades próximas da obra, escolha de matérias-primas que gerem menos gastos de 

recursos naturais, diminuição de resíduos e maior economia, passando por adequações na 

arquitetura, para que essa se adapte ao clima do local favorecendo o aproveitamento de luz e 

melhorando a ventilação. Facilitando readequações futuras, para que se evitem demolições 

desnecessárias, até sistemas que farão o uso eficiente de recursos naturais, como 

aproveitamento de água da chuva.  

Projetos sustentáveis têm, em um primeiro momento, gastos superiores ao de uma 

obra comum, mas que a longo ou médio prazo podem trazer uma economia e um retorno 

financeiro muito maiores.  

1.1 TEMA 

Apresentar uma proposta de reforma e ampliação focada na sustentabilidade em 

um ambiente escolar, o Colégio Dehon, unidade de Tubarão.  

1.1.1 Delimitação do tema 

O tema limita-se na abordagem de um projeto de reforma e construção sustentável 

em um ambiente escolar, com enfoque no aproveitamento de água da chuva. 
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1.2 JUSTIFICATIVA E PROBLEMA DA PESQUISA 

A população das cidades teve um aumento considerável nos últimos anos, de 

acordo com os dados do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), a população passou de 146.825.475 milhões em 1990 para 169.799.170 

milhões em 2000 e chegou a 190.732.694 milhões em 2010. Um crescimento de 15,6% na 

década de 90 e de 12,3% nos anos 2000. 

Esse aumento populacional ocorreu principalmente nas áreas urbanas, onde a 

população tem mais facilidade a hospitais, escolas, tratamento de água e esgoto e também ao 

lazer.  

Com todo esse crescimento urbano, as áreas verdes foram ficando cada vez 

menores, porém devemos pensar em ambientes mais sustentáveis, principalmente em 

ambientes escolares, onde se concentra um grande número de crianças durante um longo 

período de tempo, gerando, assim, grandes gastos com energia e água potável.  

Pensando nisso, a reutilização de água da chuva e a implantação de um sistema 

que promova o reequilíbrio ambiental são de grande importância quando se trata de economia 

e sustentabilidade, são recursos naturais de fácil alcance e de muitas utilidades.  

Apesar de estar em abundância na natureza, em rios, lagos e reservatórios 

subterrâneos, a água doce não está distribuída igualmente no mundo. Sendo assim, pessoas 

morrem todos os anos por consumo de água contaminada ou por falta dela em muitos países. 

Essa escassez hídrica já é um problema grave nos dias de hoje, mesmo no Brasil, que é um 

país com abundância de água doce, existem regiões onde a água potável se dá somente através 

do abastecimento por caminhões pipa.  

Existe um grande desperdício de água potável na manutenção de um ambiente 

escolar, já que é utilizada, principalmente, para banheiros e limpeza em geral. Esse gasto pode 

ser evitado com a captação e o aproveitamento de água da chuva, a qual podemos armazenar 

em cisternas ou caixas d’água, e, posteriormente, descartá-la na rede de escoamento pluvial.  

A implantação de um telhado verde, que, segundo Guia da Carreira (2016), já é 

um velho conhecido da humanidade, desde os tempos da antiga Babilônia (século VI a.C.) e 

um sistema de filtragem para a água da chuva, além de tornar a construção sustentável, reteria 

a poeira e a poluição, deixando o ar mais puro. Ademais, atuaria como isolante térmico e 

acústico, evitando a transferência de calor, frio e ruídos; dessa forma, reduziria, além do 

consumo de água potável, o consumo de energia elétrica.   
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Nesse sentido, definiu-se o problema central da investigação como sendo a 

aplicação dos conceitos do telhado verde e do aproveitamento de água da chuva na obra 

de reforma e ampliação do Colégio Dehon na cidade de Tubarão, Santa Catarina, para 

com isso economizar recursos naturais preciosos, tornando a obra mais sustentável. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um projeto de reforma e construção de um ambiente escolar com 

foco na sustentabilidade. Baseando-se na bibliografia, visamos encontrar uma solução para a 

redução do alto consumo de energia elétrica e desperdício de água potável. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Criar um novo projeto para a ampliação do Colégio Dehon; 

b) Detectar em que pontos da construção ou reforma podemos aplicar 

medidas sustentáveis; 

c) Identificar quais destas medidas são as mais adequadas para o projeto em 

questão; 

d) Encontrar a melhor forma de aplicá-las para atingir sua máxima eficiência; 

e) Apresentar as vantagens e desvantagens de um sistema construtivo 

sustentável; 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: 

1º Capítulo. Introdução. Apresenta uma abordagem geral do tema e suas 

delimitações, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos e estrutura do trabalho.  

2º Capítulo. Revisão Bibliográfica. Abrange a revisão da literatura, abordando 

temas como a sustentabilidade, os telhados verdes, o aproveitamento de águas pluviais e seus 

principais componentes para o sistema construtivo. 

3º Capítulo. Metodologia. Aborda a natureza e o tipo de pesquisa desenvolvida. 



 18 

4º Capítulo. Estudo de Caso. Faz uma análise da construção atual e apresenta um 

projeto para melhoria, com foco no sistema construtivo com telhados verdes e o 

aproveitamento de água da chuva.  

5º Capítulo. Conclusão. Exibe as conclusões e sugestões para um projeto futuro. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, proporcionaremos algumas informações históricas sobre o sistema 

construtivo dos telhados verdes no Brasil e no mundo. Serão apresentados dados técnicos, 

conceitos, materiais aplicados e tipos do sistema construtivo, bem como as vantagens e 

desvantagens na reforma e ampliação do colégio.    

2.1 SUSTENTABILIDADE 

Vivemos um momento em que o homem, aparentemente, está olhando com mais 

atenção para o futuro do planeta. Por isso, atualmente, o termo sustentabilidade é amplamente 

discutido, e a inclusão de seus conceitos e princípios, principalmente na construção civil, se 

faz necessária e urgente. 

Segundo Nascimento (2012), a noção de sustentabilidade possui duas origens. 

Uma delas, na biologia, através da ecologia, referindo-se à capacidade de recuperar e 

reproduzir os ecossistemas afetados por excessos na exploração dos recursos naturais, como 

queimadas, desmatamentos, entre outros; ou por desastres naturais, como terremotos, 

tsunamis, incêndios, etc. A outra vem da economia e busca o desenvolvimento, frente à noção 

crescente, no último século, de que o ritmo de produção e de consumo que se encontra em 

rápida expansão não tem possibilidade de sustentar-se por muito mais tempo. Surge assim a 

noção de sustentabilidade, guiada pela percepção de que os recursos naturais são finitos e 

estão ficando cada vez mais escassos.   

Pensando nesse problema, a sustentabilidade pretende garantir o equilíbrio social, 

ecológico e econômico. E a construção civil, na atualidade, deve ser estruturada pela 

harmonia desse conjunto de fatores.  

2.1.1 Construção Sustentável 

A construção sustentável é um conceito presente na Engenharia Civil, e ele pode 

ser aplicado em todos os tipos de estruturas, desde as pequenas casas populares aos grandes 

edifícios, como arranha-céus, hospitais ou escolas. 

Esse conceito consiste em uma série de procedimentos tomados durante todas as 

etapas de uma obra e após o seu término, pra garantir que esta não agrida o meio ambiente e 

proporcione menor variação de temperatura interna da edificação, diminuindo o consumo de 
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energia elétrica. Esse novo pensar da construção civil também procura melhorar a qualidade 

de vida dos moradores e utilizar matérias-primas e técnicas de construção que tragam uma 

maior eficiência energética (FARIA, 2015).  

O objetivo da construção sustentável é fazer transformações na vida do homem, 

suprindo as suas necessidades sem agredir o meio ambiente, garantindo a qualidade de vida 

para as futuras gerações.  

Em uma obra sustentável, não podemos só pensar na sua vida útil ou no consumo 

no momento de sua construção, mas também nos impactos que ela pode provocar durante e 

após sua construção e ainda depois se ela for inutilizada, o que poderia causar ao seu redor. 

Pensando em tudo isso, daremos um passo a mais para a melhoria das condições de vida no 

nosso planeta. 

2.2 TELHADO VERDE 

Conhecido também como cobertura verde, telhado vivo ou jardim suspenso, o 

telhado verde é uma técnica construtiva artificial para coberturas de habitações, edifícios ou 

estruturas de apoio. Ele consiste na aplicação de uma camada feita com gramíneas ou outras 

plantas, sobre uma base, podendo ser uma laje impermeabilizada ou um telhado convencional.  

Essa técnica proporciona conforto térmico, estabilizando a temperatura nas 

diferentes horas do dia. Além disso, absorve energia durante as horas de insolação e evita a 

perda de calor do ambiente durante a noite. Esse processo tem suas vantagens em diferentes 

climas e estações do ano. No verão, evita a penetração de calor nos ambientes internos; e no 

inverno, os mantém aquecidos, funcionando como uma grande manta térmica isolante. 

Podendo ser implantado tanto em regiões de clima muito quente quanto em regiões muito 

frias. Esses benefícios acabam trazendo economia na conta de energia, pois diminui o uso de 

climatizadores e condicionadores de ar.  

Os telhados verdes também trazem conforto acústico, reduzindo os ruídos 

externos. Ademais, contribuem de forma significativa na qualidade de vida da população, já 

que purificam o ar, absorvem poeira e CO2, reduzem as taxas de umidade e reduzem o efeito 

estufa. Essas áreas verdes podem servir para reter parte da água das chuvas, funcionando 

como pequenas encostas que liberam a água lentamente, reduzindo os problemas na drenagem 

urbana, minimizando as enchentes e aumentando a umidade nos dias seguintes. Essa água 

retida pode ainda ser reutilizada em alguns ambientes. Há casos em que a instalação do 
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telhado verde é estética e visual ou simplesmente para as pessoas desfrutarem de um belo 

jardim ou horta.  

São poucas as dificuldades que encontramos na utilização de uma cobertura verde, 

por mais que inspirem alguns cuidados, ela é muito mais benéfica. 

2.2.1 Contexto Histórico 

De acordo com dados históricos, o telhado verde é uma técnica construtiva muito 

antiga, os primeiros jardins suspensos foram construídos na antiga Mesopotâmia (atual 

Iraque), entre 600 a.C. e 450 a.C., os zigurates (RANGEL, 2015). Zigurate era uma espécie de 

templo, construído na forma de pirâmide, porém com a presença de espécies de degraus, cada 

andar era construído um sobre o outro, e o andar inferior possuía área menor que plataforma 

do andar superior; essas plataformas poderiam ser retangulares, ovais ou quadradas e 

variavam entre três a seis.  

No centro, a construção era de pedras ou de tijolos queimados, mais resistentes; 

enquanto, na área externa, a construção era feita de tijolos cozidos ao sol, que eram mais 

fáceis de serem produzidos, entretanto menos resistentes. A entrada era através do topo do 

templo, onde o acesso ocorria através de uma rampa espiralada, construída nas paredes 

externas do zigurate, que se estendia da base até o cume da edificação.  

Sua função religiosa era de grande importância, pois o povo mesopotâmico 

acreditava que os zigurates serviam de morada para os deuses, que assim estariam mais perto 

da sociedade. Somente os sacerdotes poderiam ter acesso às partes internas dos zigurates. 

 

Figura 1 – Ilustração de um Zigurate 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Enciclopédia Global, 2012. 

 

O zigurate mais famoso do mundo antigo é conhecido por nós como Torre de 

Babel, foi o templo de Etemenanki, na Babilônia, a maior de todas as cidades da 
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Mesopotâmia antiga (GLANCEY, 2007). Uma grande torre, erguida com 91 metros de altura 

e uma base de 91x91m. A estrutura foi dedicada ao Deus Marduk. Segundo Suita (2015), no 

topo, onde estava o santuário, localizava-se um salão ricamente decorado com tijolos de 

esmalte azul brilhante, ordenando a cor do céu. Era ali onde acontecia o ato final das 

cerimônias de celebração da festa de Ano Novo, onde realizavam a consumação do 

matrimônio sagrado, como objetivo de garantir a prosperidade e a fertilização da população e 

do território no novo ano agrícola. 

 

Figura 2 – Ilustração de Etemenanki - Torre de Babel 

 

Fonte: Revista Esfinge, 2015. 

 

Outros exemplos de jardins suspensos surgiram há 2.700 anos, os conhecidos 

“Jardins Suspensos da Babilônia” (QUINTELLA, 2012). A construção ficava às margens do 

rio Eufrates, na Mesopotâmia (atual Iraque), por essa localização ser próxima ao rio, 

favoreceu que grandes sistemas de irrigação fluvial atingissem a superfície, através de poços 

gigantes em formas de arcos com aproximadamente 23 metros de altura.  

A edificação foi construída a mando do rei Nabucodonosor II, no século VI a.C., 

em homenagem à sua esposa, Amitis. Ela dizia sentir saudades dos campos e florestas de sua 

terra natal, Média. A obra é considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo e de 

todas é a menos conhecida, com poucos relatos e nenhuma prova arqueológica para 

comprovação da existência dos tais jardins. Os poucos relatos indicam que eles eram 

compostos por montanhas artificiais, formando andares, com terraços sobrepostos. 

Construídos com tijolos de barro cozido, revestidos de betume e chumbo para que se 

mantenham secos da água irrigada. A construção chegava a 100 metros de altura, com andares 

de aproximadamente 120 m
2
. Cada planície retangular era adornada com jardins botânicos, 

contendo inúmeras árvores frutíferas, cascatas e esculturas de deuses cultuados pelos acádios. 
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Figura 3 – Ilustração dos Jardins Suspensos da Babilônia 

 

Fonte: HistoriaZine, 2016. 

 

Hoje, o mais preservado dos antigos zigurates é o de Nanna, na antiga cidade de 

Ur, o Zigurate de Ur (Templo da Lua), no Iraque. Foi erguido entre 2113 e 2096 a.C., por 

ordem do rei sumério Ur-Nammu. Possuía 21metros de altura e 62,5 x 43 metros de base.  

 

Figura 4 – Zigurate de Ur 

 

Fonte: Fotografia de Josh McFall, 2005. 

 

Durante o Império Romano, árvores eram cultivadas na cobertura de edifícios, 

como os mausoléus de Augusto e Adriano (ARAÚJO, 2007).  

 

Figura 5 – Mausoléu de Augusto 

 

Fonte: Wikipédia, 2015. 



 24 

 Figura 6 – Mausoléu de Adriano 

 

Fonte: Wikipédia, 2016. 

 

Os Vikings empregavam na construção de suas casas, nas paredes e nas 

coberturas, camadas de gramado para se protegerem dos ventos e das chuvas (ALMEIDA, 

2008).  

 

Figura 7 – L’Anse aux Meadows 

 

Fonte: Global News, 2016. 

 

Ainda no Império Romano, em Pompéia, sul da Itália, era comum o plantio de 

plantas trepadeiras em cima de varandas.  

Durante o período renascentista, os jardins com escarpas e os tetos das casas com 

vegetação eram comuns em Genova, na Itália (PECK, 1999). Podemos citar também os 

jardins verticais, na forma de jardins suspensos no México, no período pré-colombiano.  

Nos séculos XVI e XVII, na Índia e em outras cidades espanholas, já existiam 

exemplos de coberturas com vegetação (PECK, 1999). Ainda no século XVII, foram 

instalados na cobertura do Palácio do Kremlin, na Rússia, dois níveis de jardins suspensos. 

Um jardim foi construído no nível dos quartos e outros dois terraços desciam em direção ao 

Rio Moscow (ALMEIDA, 2008).  
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Foi a partir do século XVIII, que as coberturas verdes começaram a surgir em 

determinadas cidades francesas e espanholas. No final do século XIX, apareceram por toda a 

Escandinávia, onde os telhados eram cobertos com uma mistura de grama e terra, formando 

um isolante térmico nas residências. Foi no século XX, em países como a Áustria, Alemanha 

e Noruega, que o conceito de telhado verde começou a ser utilizado em grande escala, tendo 

inclusive empresas especializadas no assunto.  

Na Alemanha, na década de 60, com o investimento do governo, foram 

desenvolvidas muitas técnicas de construção de coberturas verdes. A década de 70 foi 

fundamental para o desenvolvimento de elementos chaves na cobertura verde; com a pesquisa 

nesta área mais intensa, foram introduzidos vários tipos de materiais drenantes, membranas 

impermeabilizantes, agentes inibidores de raízes, substratos de baixa densidade e espécies 

adequadas de plantas. (ARAÚJO, 2007).  

Durante os anos 80, o crescimento das construções das coberturas verdes no 

mercado alemão foi de 15% a 20% ao ano, chegando em 1996 com um total de dez milhões 

de metros quadrados de telhados verdes. Esse notável crescimento foi estimulado por leis 

municipais, estaduais e federais que subsidiavam cada metro quadrado de cobertura verde a 

ser construída (PECK, 1999).  

Aqui no Brasil, o método construtivo com coberturas verdes ainda não é muito 

usado, mas o governo começa a investir em leis de incentivo como forma de dispersão desse 

método.  O primeiro projeto brasileiro com cobertura verde foi em 1936, no prédio do 

Ministério da Educação (MEC), feito pelo paisagista Roberto Burle Marx. Em 1988, foi a vez 

do Banco Safra em São Paulo receber uma cobertura verde.  

 

Figura 8 – Ministério da Educação (MEC) 

 

Fonte: Fotografia de Marcio Viana, 2016. 

 

 

 



 26 

Figura 9 – Banco Safra 

 

Fonte: Na Terra do Ipê-Amarelo, 2011. 

 

E em 1992, a arquiteta Rosa Grená Kliass e Jamil Kfouri projetaram os jardins do 

Vale do Anhangabaú em São Paulo (TOMAZ, 2005).  

 

Figura 10 – Jardins do Vale do Anhangabaú 

 

Fonte: Paisagens Urbanas, 2015. 

 

Nesse sentido, o Brasil ainda marcha de forma lenta, porém já existem empresas 

especializadas na aplicação e construção desse tipo de cobertura. Com as certificações 

ambientais, o desenvolvimento dessas empresam começa a ganhar grande impulso. A 

certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que é um sistema de 

certificação e orientação ambiental de edificações, criado pelo U.S. Green Building Council é 

o selo de maior reconhecimento internacional e o mais utilizado no mundo.  

Para que haja a propagação do uso desses telhados verdes nas construções, 

precisamos mudar alguns paradigmas na sociedade, por isso é de extrema importância o 

investimento em novas tecnologias e em profissionais da área da construção civil. 
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2.2.2 Benefícios 

Conforme Baldessar (2012), com a necessidade do primeiro abrigo, surgiu 

também a necessidade de organizar os espaços e os ajustes das interações entre o homem e a 

casa. Assim os conceitos aplicados no ambiente construído devem buscar funcionalidade e 

harmonia com o meio em que está inserido.  

Os telhados verdes trazem inúmeros benefícios para os seus usuários, mas, 

sobretudo para a sociedade. Eles vão desde as melhorias acústicas e climáticas aos fatores 

psicológicos que influenciam na qualidade de vida da população. Além disso, esse recurso 

tem a capacidade de inserir novas áreas verdes onde antes eram impossíveis de se implantar. 

2.2.2.1 Estéticos e Terapêuticos 

Temos muitas características positivas quanto aos telhados verdes, eles 

proporcionam conforto e bem-estar aos usuários tanto no espaço interno, quanto no espaço 

externo. 

Segundo Silva (2011, p.16), com a pouca vegetação nos grandes centros urbanos, 

o uso de telhado verde torna-se uma solução eficiente para aumentar as áreas verdes e criar 

jardins em espaços antes inutilizados. Ao invés de enxergarmos apenas grandes construções, 

temos a possibilidade de ver jardins, parques e desfrutarmos da beleza que os telhados verdes 

proporcionam para as cidades. 

Inúmeras pesquisas apontam resultados positivos com a utilização das coberturas 

verdes. Segundo Laar (2011), elas proporcionam um aumento na qualidade de vida da 

população, pois reflete diretamente no estado psicoemocional de seus usuários e vizinhos, 

além de trazer uma sensação agradável por amenizar o ambiente urbano. 

 

Figura 11 – Telhado Verde em Pátio de Condomínio 

 

Fonte: Ecoeficiente, 2013. 
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2.2.2.2 Produção de Alimentos 

Os telhados verdes podem ser aproveitados para a horticultura. Segundo (IBDA, 

2016), a produção de alimentos mais próxima ao consumo diário tem sido assinalada como 

elemento de sustentabilidade no planejamento das cidades do futuro.  

Segundo Silva (2011), uma das únicas desvantagens da produção de alimentos em 

telhados verdes é que as plantas absorvem naturalmente a poluição atmosférica, sendo que em 

ambientes com o nível de poluição elevado, não é recomendado a produção e menos ainda o 

consumo destes alimentos. 

 

Figura 12 – Produção de Alimentos 

 

Fonte: Ecotelhado, 2013. 

2.2.2.3 Ecológicos 

Segundo Silva (2011), o telhado verde se enquadra como uma solução parcial para 

os vários problemas ambientais corriqueiros nas grandes cidades, melhorando a qualidade do 

ar, reduzindo a poluição e absorvendo a poeira, diminuindo os efeitos das ilhas de calor e 

atenuando a poluição sonora, além disso, auxilia na drenagem urbana, aumenta a 

biodiversidade e, como já mencionamos, é uma solução para quem busca espaços verdes nos 

centros urbanos.  

2.2.2.3.1 Purificação do Ar 

A vegetação, através do processo de fotossíntese, absorve o gás carbônico e outras 

impurezas do ar e libera oxigênio, assim diminui os gases do efeito estufa. Como a vegetação 

interage com os fluxos de ar, acaba direcionando os ventos, sendo que estes podem variar o 
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fluxo conforme a densidade do vegetal e o distanciamento entre às edificações vizinhas, 

segundo (BALDESSAR, 2012 apud ADAM, 2001). 

2.2.2.3.2 Poluição Atmosférica 

Conforme Rocha (2006):  

 

O desenvolvimento industrial e urbano tem originado em todo o mundo um aumento 

crescente da emissão de poluentes atmosféricos. O acréscimo das concentrações 

atmosféricas destas substâncias, a sua deposição no solo, nos vegetais e nos 

materiais é responsável por danos na saúde, redução da produção agrícola, danos nas 

florestas, degradação de construções e obras de arte e de uma forma geral origina 

desequilíbrios nos ecossistemas.  

 

A poluição do ar tem afetado também o clima, pois contribui para o fenômeno do 

efeito estufa, o qual se inicia com a liberação de gases poluentes que formam uma camada de 

poluição atmosférica, bloqueando a dissipação do calor, quando o mesmo fica concentrado na 

atmosfera aumentando assim a temperatura do planeta (SUA PESQUISA, 2014).  

Com todos os efeitos que a poluição atmosférica vem trazendo ao mundo, a 

expansão de telhados verdes para os grandes centros urbanos seria uma solução eficiente e 

sustentável. 

Lembrando que esse recurso mantém o ciclo do oxigênio – gás carbônico, como 

se fossem pequenos pulmões no meio das grandes cidades, contribuindo para a diminuição da 

poluição atmosférica.  

2.2.2.3.3 Redução das Ilhas de Calor 

Segundo Freitas:  

 

Ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura 

de uma área urbana se comparado a uma zona rural, por exemplo. Isso quer dizer que nas 

cidades, especialmente nas grandes, a temperatura é superior a de áreas periféricas, 

consolidando literalmente uma ilha (climática). A oscilação de temperatura entre o 

centro de uma grande cidade e uma zona rural pode variar entre 4°C, 6°C ou até mesmo 

11°C; o que proporciona muitos inconvenientes à população em virtude dos incômodos 

que o calor excessivo provoca, sem contar que ocasiona um significativo incremento no 

consumo de energia elétrica, usada para funcionar refrigeradores (ar-condicionado), 

principalmente para climatizar residências, escolas, universidades, comércios e 

indústrias.  

 

A instalação de telhados verdes nos ambientes construídos poderia ajudar na 

redução da temperatura, uma vez que utilizaria as propriedades térmicas das vegetações, as 
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quais ao entrarem em processo de evapotranspiração, esfriam a temperatura ambiente 

(BALDESSAR, 2012).  

 

Figura 13 – Ilustração Ilha de Calor 

 

Fonte: Revista Pesquisa, 2012. 

 

Figura 14 – Ilha de Calor em Chicago (antes e depois) 

 

Fonte: SustentArqui, 2015. 

 

Chicago foi atingida por uma grande onda de calor em 1995, que deixou centenas 

de mortos, a cidade foi então escolhida para participar de um programa criado pela Agência 

Americana de Proteção Ambiental (EPA) chamado Urban Heat Island Initiative (Iniciativa de 

Ilhas de Calor Urbana), para diminuir as temperaturas do ar em áreas urbanas em todo o país 

(SUSTENTAQUI, 2015). 

2.2.2.3.4 Poluição Sonora 

A poluição sonora é um dos grandes problemas ambientais nas grandes cidades. 

Junto com o crescimento urbano, crescem em intensidade e variedade os ruídos, que afetam 

diretamente na qualidade de vida da população.  
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O telhado verde é uma solução estética que reduziria expressivamente os ruídos, 

pois as plantas, o solo e o ar podem ser usados como isolantes contra o som. Nesse contexto, o 

substrato tende a bloquear frequências mais baixas e as plantas a bloquear as frequências mais 

altas. Um telhado verde com uma camada de substrato de 12 cm de profundidade pode reduzir 

o som em 40 decibéis e um substrato com uma camada de 20 cm pode reduzir o som em 46 a 

50 decibéis (PECK, 1999).  

2.2.2.3.5 Drenagem Urbana 

Segundo Savi (2012), hoje os grandes centros urbanos sofrem com a falta de 

planejamento e a ocupação desordenada. Em quase todos os centros urbanos, há uma 

sobrecarga de sistemas de drenagem que ocasionam enchentes, principalmente, nas periferias 

onde se tem as infraestruturas mais precárias.  

Através de processos de retenção, infiltração, absorção e evapotranspiração, os 

telhados verdes podem contribuir para o escoamento superficial de águas pluviais, 

colaborando, consequentemente, com a redução dos problemas de enchentes nos centros 

urbanos. 

2.2.2.3.6 Biodiversidade  

Telhados verdes podem servir de habitat alternativos para pássaros, insetos e 

outros pequenos animais, gerando assim um aumento da biodiversidade local.  

Segundo Rocha (2017), diversos centros de pesquisa em todo o mundo têm 

documentado uma grande variedade de grupos de invertebrados sobre os mais diferentes tipos 

os telhados verdes. Entre eles estão borboletas, libélulas, besouros, abelhas, formigas, 

aranhas, tatuzinhos, paquinhas, minhocas, lesmas, caramujos, gafanhotos, grilos, louva-deus, 

incluindo também espécies raras. Essa fartura de vida acaba por atrair diversas espécies de 

aves (migratórias e nativas), elas encontram alimentação, pouso, descanso e um excelente 

ambiente para nidificação. 
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2.2.2.4 Econômicos 

Os benefícios econômicos é um dos grandes fatores que tornam os telhados verdes 

um sistema construtivo eficiente, já que restauram um espaço desperdiçado e o tornam 

habitável, ampliando assim a área útil do imóvel. 

As economias de custos adquiridas através da implantação de um telhado verde 

são muitas vezes imediatas, em termos de custos reduzidos nas contas de energia, mas em 

períodos de médio e longo prazo, essas economias são difíceis de estimar com precisão e 

podem variar consideravelmente entre os projetos (PECK, 1999).  

2.2.2.4.1 Retenção de Água da Chuva 

A água chuva se infiltraria no solo ou seria absorvida pela vegetação, se grande 

parte da superfície das cidades não estive pavimentada ou coberta por prédios.  

Para desempenhar a função da terra que está coberta pelo concreto e asfalto da 

urbanização, as áreas verdes podem reter de 15 a 17% do volume das águas pluviais, 

reduzindo assim a ocorrência de enchentes nas grandes metrópoles (SILVA, 2011). 

O sistema de aproveitamento de água da chuva acoplado ao telhado verde consiste 

no recolhimento de água pluvial através de pontos de captação (telhados, pisos, e outros), 

direcionado por calhas e condutores, e no armazenamento em reversatórios de acumulação 

para distribuição (SILVA, 2011). 

2.2.2.4.2 Vida Útil da Cobertura 

As matérias-primas usadas na construção civil absorvem e armazenam a radiação 

solar e a transmitem ao ambiente das cidades em forma de calor, fazendo com que fiquem até 

17º mais quentes. Devido à característica de absorção desses materiais, eles têm vida útil 

reduzida afetando também a durabilidade da edificação (PIERGILI, 2007).  

 

Segundo Heneine (2008):  

 

A reação inicial das pessoas em relação à cobertura verde, tanto de leigos como 

daqueles envolvidos em construções, é a de que ele “segurando” água irá aumentar a 

probabilidade de penetração, gerando goteira e umidade dentro da edificação. 

Atualmente, na verdade, se um método apropriado for usado na construção, as 

coberturas verdes poderão durar mais do que as convencionais, com óbvio custo-

benefício. 
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Com a introdução do telhado verde sobre o telhado convencional, a edificação 

está protegida contra os raios UV, granizo, frio e calor. Tensões e dilatações provocadas pela 

oscilação de temperatura são reduzidas, prolongando assim a vida útil dos materiais da 

cobertura.  

2.2.2.4.3 Eficiência Energética 

Muitos profissionais da construção civil preocupam-se em usar materiais duráveis, 

que tragam beleza e eficiência energética nos seus projetos. Também procuram a melhor 

localização para portas e janelas para aproveitar a luz e ventilação natural. 

Pensando nisso, o telhado verde foi resgatado da antiguidade e tem sido um 

grande aliado para minimizar os problemas ecológicos e econômicos. Como o Brasil é um 

país de clima tropical, essas coberturas verdes podem ser exploradas de forma ainda mais 

positiva.  

Segundo Rocha (2011), o telhado verde contribui muito para economia de energia, 

como ficou comprovado em testes que demonstraram reduções entre 18% e 73% no consumo, 

que variam de acordo com fatores como clima local, posição do telhado, forma da construção, 

materiais utilizados, entre outros.   

Ainda segundo Rocha (2011), a redução da temperatura dos ambientes também é 

muito significativa. Quando esta é de 30ºC, um telhado convencional exposto ao sol pode 

atingir mais de 70ºC. Já nos telhados verdes, a temperatura se mantém entre 25º e 30ºC. Isso 

reduz a utilização de condicionadores de ar, e, consequentemente, o consumo elétrico. 

2.2.3 Tipos de Telhados Verdes 

Segundo a IGRA (International Green Roof Association) os telhados verdes são 

classificados em três categorias: extensiva, semi-intensiva e intensiva. A classificação das 

categorias é de acordo com a capacidade máxima de carga, a manutenção, o tipo e a altura da 

vegetação, altura do substrato e o orçamento de despesas. 

 

 Tabela 1 – Características das três formas de Telhados Verdes 

Itens 
Telhado Verde 

Extensivo 
Telhado Verde 
Semi-Intensivo 

Telhado Verde 
Intensivo 

Manutenção Baixo Periodicamente Alto 

Irrigação Não Periodicamente Regularmente 
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Comunidades de plantas 
Moss-Sedum-Ervas 

e gramíneas 
Ervas-gramíneas e 

arbustos 

Gramado ou plantas 
perenes, arbustos e 

árvores 

Altura de montagem do sistema 60 - 200 mm 120 - 250 mm 

150 - 400 mm em 
garagens 

subterrâneas> 1000 
mm 

Peso 

60 - 150 kg / m 2  120 - 200 kg / m 2  180 - 500 kg / m 2  

13 -30 lb / sqft 
25 - 40 lb / pé 

quadrado 
35 - 100 lb / pé 

quadrado 

Custos Baixo Meio Alto 

Usar 
Camada de 

proteção ecológica 
Telhado Verde 

Projetado 
Parque como jardim 

Fonte: Igra-World, 2011. 

2.2.3.1 Extensivo 

São os telhados com pouca capacidade de carga e em ambientes onde não serão 

destinados como jardins. Possuem custos mais baixos comparados aos Intensivos ou Semi-

Intensivos (IGRA, 2011).  

As plantas que compõem esse tipo de telhado costumam ser simples e geralmente 

crescem de maneira natural, por essa razão necessitam de pouca ou nenhuma manutenção. 

A espessura do substrato mineral não é profunda, geralmente é de 10 cm, 

contendo poucos nutrientes, é adequada para grupos de plantas menos exigentes e de baixo 

crescimento (IGRA, 2011).  

Segundo Silva (2011), as empresas especializadas em instalar e manter os 

telhados verdes concordam que o solo do telhado extensivo de 5 cm a 15 cm de espessura, a 

vegetação de 5 cm a 13 cm e a carga estrutural necessária varia de 80 kg/m
2
 a 150 kg/m

2
.
 
 

 

Figura 15 – Corte de Telhado Verde Extensivo 

 

Fonte: Arquitetura e Sustentabilidade, 2013. 
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2.2.3.1.1 Exemplo de Telhado Verde Extensivo 

O vento, o sol em excesso, ou períodos de pouca chuva são fatores degradantes 

para plantas em edifícios. Tipos de plantas mais resistentes a essas adversidades, como as que 

são encontradas em costas, montanhas, prados secos ou semi-desertos, já estão adaptadas às 

intempéries locais e devem ter preferência na utilização para telhados verdes extensivos, 

como é o caso das ervas, gramíneas, musgos e cactus (IGRA, 2011). 

 

Figura 16 – Exemplo de Telhado Verde Extensivo 

 

Fonte: Studio Cidade Jardim, 2008. 

 

Figura 17 – Exemplo de Telhado Verde Extensivo 

 

Fonte: Studio Cidade Jardim, 2008. 

2.2.3.2 Intensivo 

As coberturas verdes intensivas podem ser comparadas à construção de um jardim 

em uma cobertura e, geralmente, são acessíveis e multifuncionais.  

Segundo a Internacional Green Roof Association (2011), os telhados verdes 

intensivos precisam de uma estrutura que suporte a carga prevista, que varia entre 180 Kg/m² 

a 500 Kg/m². Essa carga se faz necessária devido à camada de solo a qual varia entre 15 e 40 

cm que as plantas de nível médio a grande necessitam. Essa vegetação consiste em árvores 
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frutíferas e pequenas plantas, que exigem cuidados especializados, parecidos com os 

utilizados em jardins comuns. Neste tipo de vegetação, o telhado verde também protege a 

cobertura da radiação ultravioleta, aumentando assim sua vida útil.  

 

Figura 18 – Corte de Telhado Verde Intensivo 

 

Fonte: Studio Cidade Jardim, 2008. 

2.2.3.2.1 Exemplo de Telhado Verdes Intensivo 

Não há limitações no design e na individualidade, tudo é possível, de relvados, a 

culturas plurianuais, gramados, arbustos, plantas perenes, árvores e outras opções de projetos 

como passarelas, lagos, bancos, playgrounds e pátios podem ser estabelecidas como 

características adicionais no telhado (IGRA, 2011).  

 

Figura 19 – Exemplo de Telhado Verde Intensivo 

 

Fonte: Arquitetura e Sustentabilidade, 2013. 
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Figura 20 – Exemplo de Telhado Verde Intensivo 

 

Fonte: Arquitetura e Sustentabilidade, 2013. 

2.2.3.3 Semi-Intensivo 

Ele reúne as características dos telhados verdes intensivos e extensivos; porém, 

em termos de requisitos, o sistema dos telhados verdes semi-intensivos cai em relação ao 

sistema dos telhados verdes extensivos e intensivos. Sendo que aquele requer mais 

manutenção, possui custo mais alto e abriga mais peso em relação ao telhado verde extensivo 

(IGRA, 2011).  

Segundo Corsini (2011), esse tipo de telhado tem vegetação de médio porte, 

plantada em um sistema de 12 cm a 25 cm e pode exercer uma carga de 120 kg/m
2
 a 200 

kg/m
2
.  

 

Figura 21 – Corte de Telhado Verde Semi-Intensivo 

 

Fonte: SustentArqui, 2015. 

2.2.3.3.1 Exemplo de Telhado Verde Semi-Intensivo 

Com um nível de substrato mais profundo admitem-se mais possibilidades para as 

opções de plantas, pode-se optar no projeto vários tipos de ervas, herbáceas perenes e 
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arbustos, como também a lavanda que pode ser plantada enquanto ainda estão crescendo os 

altos arbustos e as árvores. 

 

Figura 22 – Exemplo de Telhado Verde Semi-Intensivo 

 

Fonte: Internacional Green Roof Association, 2011. 

 

Figura 23 – Exemplo de Telhado Verde Semi-Intensivo 

 

Fonte: Internacional Green Roof Association, 2011. 

2.2.4 Composição do Telhado Verde 

Para a adequação de um telhado verde, são necessárias algumas camadas que lhe 

garantam eficiência no seu funcionamento, impermeabilização e, principalmente, sustentação. 

Independente do tipo de telhado verde a ser aplicado, os sistemas empregados 

podem variar bastante. Em uma aplicação típica, a montagem do telhado verde pode ser feita 

diretamente sobre a laje, aplicando as camadas na sequência conforme mostrada na figura 24. 
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Figura 24 – Composição do Telhado Verde 

 

Fonte: 2030 Studio, 2015. 

2.2.4.1 Laje ou Estrutura 

É o elemento estrutural onde devemos considerar as cargas permanentes e as 

cargas acidentais, podendo também utilizar outro suporte estrutural (ARAÚJO, 2007).  

Segundo Savi (2012), o telhado pode ser estruturado sobre diferentes 

acabamentos, como a laje de concreto, chapas de compensado estruturado, placas cimentícias, 

tablado de madeira, Steel Deck (que é uma estrutura metálica em composição com camada de 

concreto), bambu e estrutura de madeira, como também outros materiais que possuam 

resistência compatível do telhado verde saturado. 

2.2.4.2 Membrana à Prova d’Água ou Camada Impermeabilizante 

A camada de impermeabilização é imprescindível, pois não pode haver infiltração 

na estrutura da edificação (BALDESSAR, 2012). A estrutura deve ser impermeabilizada de 

acordo com a necessidade de cada um dos materiais utilizados.  

Essa composição do telhado tem a função de proteger o elemento estrutural, 

podendo utilizar materiais existentes no mercado, como sintéticos e betuminosos (ARAÚJO, 

2007). Mas Segundo o Baldessar (2012), o material mais utilizado para este fim é a manta 

asfáltica. De acordo com Snodgrass e McIntyre (2010), a National Roofing Contractors 

Association – NRCA apud Baldessar (2012) recomenda que a camada isolante do telhado 

verde seja composta por uma camada de espessura mínima de 5,4 cm com tecido entelado 

reforçado, uma camada de asfalto quente e uma camada de manta asfáltica. 
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2.2.4.3 Membrana Antirraízes 

Conforme Savi (2012), a membrana antirraízes tem a função de não permitir a 

penetração de raízes na estrutura, podendo assim comprometer a impermeabilização da 

mesma, ela é necessária para garantir a proteção da estrutura.  

 Savi (2012) ainda acrescenta que essa membrana não é tecida, é uma trama de 

alta densidade que não permite a penetração de nenhuma raiz através de suas fibras. Lonas de 

polietileno (PEAD) de alta densidade também podem ser utilizadas para impedir a passagem 

das raízes. São as mesmas lonas utilizadas em transporte rodoviário e também trazem 

proteção contra danos mecânicos. 

2.2.4.4 Proteção Mecânica ou Camada de Retenção de Água 

É a parte que protege a estrutura da edificação das infiltrações, caso passem pela 

drenagem. 

Segundo Baldessar (2012), ela é uma alternativa apresentada em fôrmas de 

plástico, em forma de copos, com reentrâncias na superfície superior para captação ou 

retenção de água. Com isso, ela aumenta a capacidade natural de retenção da água do telhado 

verde. Baldessar (2012) apud Cantor (2008) ainda citaram que a água armazenada é absorvida 

pelas plantas e ajuda a manter o substrato úmido.  Quando devidamente instaladas, as fôrmas 

chegam a reter 0,1 a 0,5 litros por metro quadrado. 

2.2.4.5 Drenagem ou Camada Drenante 

Conforme Araújo (2007), a espessura desta camada pode variar de 7 cm a 10 cm. 

Ela pode ser composta por argila expandida, brita ou seixos de diâmetros semelhantes, sendo 

essencial para o sistema. Materiais sintéticos ou materiais minerais granulados com grande 

permeabilidade são frequentemente utilizados para este tipo de camada. 

Ela tem como função dar vazão ao excesso de água no solo, que, não sendo 

absorvida pelas plantas e substrato, é recolhida e direcionada para o sistema de águas pluviais. 

Eventualmente, se for tomado o devido cuidado de observar as épocas de aplicação de adubo 

químico no telhado verde, a água pode ser direcionada a uma cisterna e pode ser 

reaproveitada (BALDESSAR, 2012). 
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2.2.4.6 Filtro ou Camada Filtrante 

Araújo (2007) destaca que a camada filtrante, conhecida como manta geotêxtil, é 

a parte que tem a função de filtrar a água que penetra no substrato, evitando assim que a água, 

seja da chuva ou de irrigação, carregue as partículas de solo do telhado. Essa água que, após a 

filtragem e dependendo do sistema, poderá ser utilizada para lavagem ou mesmo para 

consumo na cozinha e ingestão. 

2.2.4.7 Substrato 

O meio de cultura das plantas de um telhado verde é o mesmo que o usado no solo 

para as plantas de um jardim. Muitos profissionais se referem a esse meio de cultura como um 

solo. 

Baldessar (2012) faz uma comparação entre os substratos de telhado verde e os 

solos de campo: 

 

Em média, os telhados verdes possuem substratos leves e soltos, não se compactam 

por seu peso próprio, o que é muito bom para a permeabilidade. Os solos de campo 

são pesados demais e, como na sua composição há partículas finas que facilmente se 

deslocam, a longo prazo, causam problemas de permeabilidade. 

 

Portanto, os substratos para telhados verdes não se compactam com o peso do 

sistema, garantindo assim leveza e permeabilidade. 

A camada que fará o suporte da vegetação é o substrato, sua variedade de 

composição é extensa, porém precisa ser suficiente para suprir de nutrientes e água as plantas. 

Antes da colocação desta camada, é de extrema importância conhecer qual a vegetação que 

será aplicada, quais os nutrientes necessários, para assim optar pelo tipo de substrato que 

melhor se adapta à vegetação escolhida (SAVI, 2012).  

Ainda segundo Savi (2012), substratos muito ricos podem ser negativos também, 

sobretudo em telhados do tipo extensivos, pois o excesso de nutrientes pode ocasionar um 

crescimento muito rápido da vegetação, que neste tipo de cobertura não é conveniente. 

De maneira geral, os substratos devem possuir boa drenagem, de preferência um 

solo não argiloso que ofereça uma boa composição mineral de nutrientes para as plantas, uma 

estrutura que lhe permita reter a água para a absorção pelas plantas, uma espessura que esteja 

de acordo com o tamanho delas, lembrando que quanto maior forem as plantas, maior será a 

profundidade do solo (ARAÚJO, 2007).  
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2.2.4.8 Vegetação  

Para a escolha da última camada do telhado, é necessário conhecer o clima local, 

o tipo de substrato e o tipo de manutenção que será adotada. 

Para Savi (2012), alguns itens devem ser observados para a escolha da vegetação: 

 

a) espessura do substrato; 

b) inclinação da cobertura; 

c) orientação solar; 

d) exposição ao vento; 

e) precipitação local; 

f) sombra por consequência de outras coberturas e obstáculos; 

g) resistência à seca; 

h) resistência ao frio; 

i) altura de crescimento da vegetação. 

 

É importante que a vegetação exija pouca manutenção, pois um dos objetivos da 

implantação de coberturas verdes é diminuir a manutenção em relação aos telhados 

convencionais.  

2.2.5 Sistemas de Aplicação e Construção 

Segundo Silva (2011) apud Pereira (2007), quanto aos sistemas de aplicação e 

construção, o telhado verde dividi-se em três tipos básicos: contínua, modular e aérea, 

conforme detalharemos a seguir. 

2.2.5.1 Contínua 

É o tipo de cobertura verde mais antiga e difundida, o substrato é aplicado 

diretamente sobre a base já impermeabilizada e protegida por todas as demais camadas 

(SILVA, 2011). 

Silva (2011) apud Pereira (2007) ainda destaca que as camadas se alteram de 

acordo com a base utilizada e o tipo de clima da região. Nas regiões de clima frio, é 

necessária uma camada que fará o papel de uma membrana isolante para evitar a condensação 
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de vapor d’água. Já nas regiões de clima tropical, são necessárias as camadas de 

impermeabilizante, de drenagem, de filtragem e a camada com a vegetação.  

 

Figura 25 – Cobertura Contínua 

 

Fonte: UpdateSaúde, 2014. 

2.2.5.2 Módulos Pré-elaborados 

São coberturas desenvolvidas visando a uma rápida aplicação e normalmente é 

vendida por empresas especializadas, através de pequenos módulos prontos e uma espécie de 

bandeja com os substratos e as plantas já crescidas para a aplicação direta em um sistema de 

encaixe que permite um resultado imediato (SILVA, 2011). 

Esse tipo de sistema de aplicação e construção subdividi-se em mais três sistemas: 

modular, alveolar e laminar. 

2.2.5.2.1 Modular 

É o sistema indicado para jardins extensivos e possui um limite para o substrato, 

de no máximo de 5 cm de profundidade. Também indicado para situações em que as bordas 

de contenção do módulo são importantes, como por exemplo, hortas suspensas, varandas, 

canteiros, etc. (SUSTENTARQUI, 2014). 

De acordo com Silva (2011), existem, no mercado, módulos fabricados por 

materiais biodegradáveis e podem ser utilizados em coberturas inclinadas ou planas. 

Encontram-se modelos que contêm um reservatório interno de água, que garante até 44 dias 

sem irrigação nos meses de inverno e alguns cactos suportam até 88 dias dispensando água na 

manutenção. Um modelo particular desse módulo possui peso saturado de Kg/m², mede 400 

mm x 500 mm x 50 mm, com peso saturado de 80 e sua capacidade de armazenamento é de 
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16 l/m² por módulo. E, dependendo, do fornecedor pode haver variações de forma e 

tamanhos. 

 

Figura 26 – Cobertura Modular 

 

Fonte: SustentArqui, 2014. 

2.2.5.2.2 Alveolar 

Da mesma forma que o sistema modular, nesse sistema também se utiliza 

módulos que podem ser compostos por resíduos de EVA (Etil Vinil Acetato) moídos e 

aglutinados com cimento, preenchidos com substratos nutritivos e funcionam como um xaxim 

artificial. O peso ideal é de 60 a 80 kg/m² (MACHADO, 2016). 

 

Figura 27 – Cobertura Alveolar 

 

Fonte: CasaVerde, 2014. 

2.2.5.2.3 Laminar 

É o sistema caracterizado com a utilização de uma lâmina d’água sob um piso 

elevado feito de módulos de sustentação, cobrindo um fornecimento de água de até 40 l/m². 

Esse sistema só deve ser usado em telhados planos, e conta com 16 cm de espessura e peso 
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total de 120 kg/m² saturado, podendo ainda sofrer variação de acordo com a vegetação 

escolhida, é ideal para telhados gramados (SILVA, 2011). 

 

Figura 28 – Cobertura Laminar 

 

Fonte: Arquitetura e Construção, 2017. 

2.2.5.3 Aérea  

A vegetação é separada da cobertura ou da base, ela precisa de um suporte que 

não é o substrato ou o solo, e sim de uma base que servirá como suporte para o seu 

crescimento. É uma solução que traz algumas vantagens estruturais, como a não sobrecarga e 

o uso de plantas frutíferas como maracujá, pepino ou trepadeiras, mas não possui o mesmo 

efeito isolante como nos sistemas anteriores (SILVA, 2011). 

 

Figura 29 – Cobertura Aérea 

 

Fonte: Green Roofs, 2011. 

2.2.6 Manutenção 

Fazer um jardim é fácil, difícil é conseguir mantê-lo. Ele deverá ser planejado, 

especificando quais os tipos de plantas a serem cultivadas, a melhor forma de 
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impermeabilização a ser aplicada e a vazão necessária para o escoamento das águas da rega e 

chuva. Só assim, o nível da manutenção será definido (MACHADO, 2016). 

Como principais cuidados de manutenção com os telhados verdes, temos as regas 

e as podas, que precisam ser feitas com frequência, conforme o tipo de vegetação escolhida. 

As plantas devem ser semelhantes para que se evite que a rega seja feita uma a uma, assim 

elas podem ser molhadas ao mesmo tempo, facilitando o processo. Também se devem 

escolher plantas com crescimento semelhantes, para que a poda seja feita de maneira 

simultânea (SILVA, 2011).  

Os cuidados devem ser adotados desde a escolha das plantas até às doenças que 

podem contagiar todo o jardim. 

Ainda segundo Silva (2011), o controle de ervas daninha é outra preocupação 

proeminente. Apesar de crescerem espontaneamente por serem levadas pelos pássaros ou pelo 

vento, elas acabam tirando os nutrientes do solo e prejudicam a luz do sol no jardim. A 

melhor manutenção para esse tipo de contratempo é arrancá-las manualmente. As pragas e os 

insetos também são comuns em jardim, mas sua presença não significa que devem ser 

exterminados, em sua maioria, acaba trazendo benefícios à vegetação. Eles só devem ser 

controlados quando trazem risco às pessoas ou animais ou quando prejudicam o jardim, é o 

caso das aranhas e escorpiões, tentando evitar ao máximo o uso de inseticidas, uma vez que 

eles dificultam a reutilização da água absorvida nas coberturas verdes.  

 

Silva (2011) ainda acrescenta: 

  

Para evitar doenças nas plantas, que na maioria das vezes é causada por fungos que 

surgem favorecidos por altas umidades e calor, deve-se evitar regas excessivas ou 

falta de sol. Caso a doença persista, pode ser um indício de que a planta não é capaz 

de se adaptar ao jardim. 

 

2.3 APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA 

A coleta e armazenagem de água da chuva é um método praticado desde os 

primórdios da civilização humana. Tomaz (2010) afirma que uma das inscrições mais antigas 

é a conhecida Pedra Moabita, onde, nela, o rei Mesha de Moabe, na Jordânia, sugere que seja 

construída uma cisterna em cada casa para aproveitamento de água pluvial. 
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Figura 30 – Pedra Moabita 

 

Fonte: GaleriaBiblica, 2011. 

 

Em muitos países da Europa, a capitação de água da chuva para utilização não 

potável é comum. Essa tecnologia é de simples instalação e manutenção. Possui também um 

baixo custo de implantação e permite a coleta de água de qualidade. Essa técnica vem 

crescendo e focando na conservação de água. Além disso, contribui para prevenção de 

enchentes em cidades grandes, onde o solo está impermeabilizado. Essa água pode ser 

utilizada de várias maneiras no ambiente doméstico, seja para atividades de limpeza, 

irrigação, descarga nos vasos sanitários, dentre outras. Com isso, consegue-se uma redução no 

consumo da água filtrada. 

2.3.1 Sistemas de Captação de Água da Chuva 

O aproveitamento das águas pluviais em áreas urbanas é feito através da condução 

da água que é precipitada sobre uma determinada superfície (para o presente estudo, esta área 

será denominada de telhado) para uma cisterna ou reservatório, por meio de um conjunto de 

calhas e condutores.  

De acordo com Alves, Santos e Zanella (2008), as instalações para um sistema de 

aproveitamento de água da chuva para uso não potáveis é composto pelos seguintes 

princípios: 

a) captação; 

b) condução; 

c) tratamento; 

d) armazenamento; 

e) tubulações sob pressão; 

f) sistema automatizado ou manual de comando; 

g) utilização. 
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Na Figura 31, podem-se analisar os componentes de um sistema. 

 

Figura 31 – Esquema dos Sistemas para Aproveitamento de Água da Chuva 

 

Fonte: MinhaCasaMinhaCara, 2015. 

2.3.1.1 Captação 

De acordo com a ABNT NBR 15527:2007 (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) – Água de chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não 

potáveis, a área onde a água será capitada, deve ser projetada na horizontal da superfície 

impermeável. Geralmente são os telhados das edificações, podendo ser constituídos por telhas 

cerâmicas, telhas de plásticos, telhados planos revestidos com vegetação, dentre outros. 

2.3.1.2 Condução por Calhas e Condutores 

De acordo Campos (2004), os elementos de transporte de água pluvial (calhas e 

condutores verticais e horizontais) são de suma importância para o funcionamento correto de 

um sistema. Esses componentes são responsáveis pela condução da água do ponto de coleta 

(cobertura) até o ponto de armazenamento (reservatório ou cisterna). 

As calhas e condutores devem acatar à NBR 10.844 de 1989, que normatiza as de 

instalações de esgoto pluvial no Brasil (TOMAZ, 2003). 

2.3.1.3 Tratamento 

A retenção de sólidos grosseiros que se acumulam na superfície onde a água é 

captada pode ser realizada por meio de filtros autolimpantes, podendo ser fabricados 
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localmente ou adquiridos no mercado. Sua função é separar os resíduos e partículas de sujeira 

que porventura tenham sido carregados pela chuva logo após o início da precipitação. 

Em casos onde a cobertura da edificação é constituída por telhados verdes, o 

descarte dos primeiros milímetros de chuva poderia ser subtraído devido à ação de filtro 

imposta pela camada de substrato, areia e brita. Além disto, os telhados verdes funcionam 

como um biofiltro, melhorando admiravelmente a qualidade da água. 

2.3.1.4 Armazenamento 

Depois do processo para o tratamento da água captada, seja ele do tipo simples ou 

mais complexo, dependendo do uso previsto para a água, ela é levada ao reservatório de 

armazenamento final. 

O dimensionamento do reservatório para o aproveitamento da água de chuva pode 

ser feito de acordo com os métodos descritos pela ABNT NBR 15527 (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, 2007). 

 

Tabela 2 – Métodos de Cálculo para Dimensionamento de Reservatórios para 

Armazenamento de Águas Pluviais 

MÉTODO FÓRMULA GRANDEZAS DESCRIÇÃO 

 

 

RIPPL 

 

 

S(t) = D(t) – Q(t) 

[EQUAÇÃO 1] 

Q(t) = C x precipitação de chuva(t) x área de capitação 

V =  S(t), somente para valores S(t) > 0 

 

S(t) = volume de água no reservatório 

no tempo ”t”; 

Q(t) = o volume de chuva aproveitável 

no tempo “t”; 

D(t) = demanda ou consumo no tempo 

“t”; 

V = volume do reservatório; 

C = coeficiente de escoamento 

superficial. 

 

 

O método de Rippl na maioria das vezes 

superdimensiona o reservatório, mas é bom 

utiliza-lo para a verificação do limite superior 

do volume do reservatório de armazenamento 

da água de chuvas. 

 

MÉTODO DA 

SIMULAÇÃO 

 

 

 

 

S(t) = Q(t) + S(t-1) - D(t) 

[EQUAÇÃO 2] 

Q(t) = C x precipitação de chuva(t) x área de capitação 

 

S(t) = volume de água no reservatório 

no tempo ”t”; 

S(t-1) = volume de água no 

reservatório no tempo “t-1”; 

Q(t) = o volume de chuva no tempo 

“t”; 

D(t) = demanda ou consumo no tempo 

“t”; 

V = volume do reservatório fixado; 

C = coeficiente de escoamento 

superficial. 

 

 

 

Neste é estabelecido um volume para o 

reservatório e, com base nos cálculos, é obtida 

a quantidade de água que extravasará e a que 

será adotada por outra fonte de abastecimento 

nos meses com menor volume de captação. 
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AZEVEDO NETO 

 

 

 

 

V = 0,042 x P x A x T 

[EQUAÇÃO 3] 

 

 

 

P = precipitação média anual (mm); 

N = quantidade de meses de pouca 

chuva ou seca; 

A = área de coleta em projeção (m²); 

V = volume de água aproveitável e o 

volume de água do reservatório (L). 

Neste método empírico é desconsiderada a 

influência da demanda, pois, utiliza-se uma 

série de precipitação de forma anual 

relacionando com a quantidade de meses com 

estiagem. É definido como o volume ideal do 

reservatório, 4,2% do produto entre o volume 

de chuva captada pela cobertura/telhado. 

Sendo assim, o método indica o volume de 

água aproveitável sendo o volume de água do 

reservatório. 

 

 

 

PRÁTICO ALEMÃO 

 

 

Vadotado = mínimo de (V:D) x 0,06 

[EQUAÇÃO 4] 

 

V = volume aproveitável de água da 

chuva anual, expresso em litros (L); 

D = demanda anual da água não 

potável expresso em litros (L); 

Vadotado = volume de água do 

reservatório expresso em litros (L). 

 

O presente método obtém o menor valor do 

volume do reservatório; 6% do volume anual 

de consumo ou 6% do volume anual de 

precipitação aproveitável. 

 

 

 

 

PRÁTICO INGLÊS 

 

 

 

V = 0,05 x P x A 

[EQUAÇÃO 5] 

 

P = valor numérica da precipitação 

média anual, expresso em milímetros 

(mm); 

A = valor numérico da área de coleta 

em projeção, expresso em metros 

quadrados (m²); 

V = valor numérico do volume de água 

aproveitável e o volume de água da 

cisterna, expresso em litros (L). 

 

Este método pode ser empregado apenas 

séries anuais, trabalhando com a precipitação 

média de chuva anual e com a área de captação 

de residência. Assim, a mesma despreza as 

variáveis como a demanda de água, sendo o 

volume obtido independente deste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICO 

AUSTRALIANO 

 

 

 

 

 

Volume precipitado: 

V = A x C x (P-1) 

O cálculo do volume do reservatório é realizado por 

tentativas pela equação 6, até que sejam utilizados valores 

otimizados de confiança e volume do reservatório: 

V(t) = V(t-1) + Q(t) - D(t) 

 [EQUAÇÃO 6] 

Para o primeiro mês, considera-se o reservatório vazio. 

Quando (V(t-1) + Q(t) – D) < 0, então será T. 

A confiança é dada por: 

C = (1 – Pr), onde Pr = N
Nr  

Recomenda-se que os valores de confiança estejam entre 

90% e 99% (10% a 15% de falhas). 

 

 

C = coeficiente de volume de 

escoamento superficial, geralmente 

0,80; 

P = precipitação média mensal; 

I = intercepção de água que molha as 

superfícies e perdas por evaporação, 

geralmente 2mm; 

A = área de coleta; 

Q = volume mensal produzido pela 

chuva; 

Q(t) = volume mensal produzido pela 

chuva no mês “t”; 

V(t) = volume de água que está no 

tanque no fim do mês “t”; 

V(t-1) = volume de água que está no 

tanque no início do mês “t”; 

D(t) = demanda mensal; 

Pr = probabilidade de falha; 

Nr = número de meses em que o 

reservatório não atendeu à demanda, 

quando Vt = 0; 

N = número de meses considerado, 

geralmente 12 meses; 

C = (1-Pr) = confiança. 

 

 

 

 

Para a utilização do método prático australiano 

precisamos de uma série histórica de 

precipitação tomada mensalmente. Ao 

contrário dos métodos Alemão, Azevedo Neto 

e Inglês, esse se distingue por criar resultados 

mais contundentes por utilizar um balanço 

entre as variáveis utilizadas. É feita uma análise 

do total da chuva em conjunto com a demanda 

mensal, para se chegar ao volume mais 

adequado para o reservatório. Acontece o 

ajuste da quantidade de água coletada na área 

de captação, e chega-se ao volume final por 

meio de tentativas. Para se chegar ao volume 

final definitivo, o método sugere verificar os 

valores dos meses em que este volume supriu a 

demanda exigida. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, baseado em ABNT 2007 e Tomaz 2010. 

 

Sobre as características do reservatório, Tomaz (2010) afirma: 

 

Podem estar apoiado, enterrado ou elevado. Podem ser de concreto armado, 

alvenaria de tijolos comuns, alvenaria de bloco armado, plásticos, poliéster, etc. 
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2.3.1.5 Manutenção 

Segundo Gonçalves (2006), no mesmo grau de importância do uso do sistema de 

captação e aproveitamento de água para a economia, evidencia-se a operação e manutenção 

que melhor se adequa ao mesmo. 

Os fundamentos descritos na tabela 3 auxiliam na manutenção para o bom 

funcionamento deste sistema. 

 

Tabela 3 – Dicas para a Manutenção do Sistema de Captação de Água da Chuva. 

 

Água 

 

É importante a análise periódica por meio de testes 

laboratoriais e verificação da compatibilização em 

termos qualitativos com o uso previsto. 

 

Coberturas/Telhados 

A limpeza a cada três meses contribui para a prevenção 

do acúmulo de detritos que possam interferir no 

escoamento da água. 

 

Calhas e condutores 

 

Em locais com predominância de árvores, a limpeza 

deve ser realizada com frequência para assegurar o 

escoamento adequado das águas. 

 

Reservatório de armazenamento 

A limpeza deve ser feita anualmente, por meio do 

despejo direcionado ao sistema de drenagem.  

Fonte: Adaptado pelas autoras a partir de SICOLINO, 2015. 

2.3.1.6 Pontos de Utilização 

Conforme a NBR 15.527 (ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

2007), os registros de água não potável proveniente da coleta da chuva devem ser de uso 

restrito, identificados com a inscrição “água não potável” e com um aviso gráfico como 

ilustrado na Figura 32. Todos os cuidados devem ser tomados para a prevenção de acidentes, 

como a ingestão indevida desta água. 

 

Figura 32 – Registro Restrito e Avisos dos Pontos de Utilização de Água da 

Chuva 

  

Fonte: FIRE etiquetas e placas, 2014. 
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2.3.2 Aproveitamento de Água da Chuva Captada por Telhados Verdes 

Captar a água da chuva para fins não potáveis tem eficácia e simplicidade 

consideráveis. Segundo Annecchini (2005), seu armazenamento reduz o despejo nas ruas em 

momentos de chuva. 

Uma das alternativas para evitar isso, seria a implantação de coberturas verdes 

como parte do sistema de captação de água da chuva, porém ela necessita de uma análise e 

um cuidado diferente dos que são considerados para a utilização do telhado convencional 

como superfície de captação (FERREIRA; MORUZZI, 2007).  

Seus benefícios devem ser relacionados com as técnicas de aproveitamento de 

água da chuva. Contudo, devem-se observar pontos plausíveis em relação à quantidade e 

qualidade de água da chuva captada (FERREIRA; MORUZZI, 2007). 

A capacidade de absorção de água de um telhado verde está relacionada com a 

quantidade de chuva que atinge a superfície dele e o volume drenado pela cobertura. Essa 

capacidade depende de alguns aspectos como: idade do sistema, intensidade da chuva, 

profundidade do substrato, composição do substrato e inclinação da cobertura. 

 

Figura 33 – Volume Precipitado e Drenado em um Telhado Verde 

 

Fonte: Construir/SC, 2017. 

 

Observando a tabela 4, extraída de estudos já efetuados, observa-se que quanto 

mais profunda for a camada de substrato e quanto maior o porte da vegetação em coberturas 

verdes, maior será a capacidade de retenção do sistema, à medida que a interceptação vegetal, 

o armazenamento e a absorção de água pelo solo são de proporção maior. Entretanto, salienta-

se que sistemas mais encorpados (intensivos) necessitam de um cuidado maior na etapa de 

construção e frequente manutenção.  
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Tabela 4 – Capacidade de Retenção de Água Pluvial de acordo com o Sistema de 

Cobertura Verde 

  

Sistema de Cobertura Verde 

Profundidade 

do substrato 

(m) 

 

Porte das Plantas 

Retenção de 

água – média 

anual (%)* 

Coeficiente anual de 

descarte 

ψa/ coeficiente de 

selagem* 

 

Extensivo 

0.02 a 0.04 

> 0.04 a 0.06 

>0.06 a 0.10 

>0.10 a 0.15 

>0.15 a 0.20 

Forrações e Sedum 

Sedum e forrações 

Sedum, forrações e herbáceas 

Sedum, herbáceas e forrações 

Forrações e herbáceas 

40 

45 

50 

55 

60 

0.60 

0.55 

0.50 

0.45 

0.40 

 

Intensivo 

0.15 a 0.25 

> 0.25 a 0.50 

> 0.50 

Grama, arbustos e capão 

Grama, arbustos e capão 

Grama, arbustos, capão e árvores 

60 

70 

> 90 

0.40 

0.30 

0.10 

* Os valores apresentados consideram precipitações anuais entre 650 mm a 800 mm. Para regiões  com baixa precipitação anual, a retenção é 

maior 

Fonte: Adaptado pelas autoras, baseado em IBIAPINA et. al., 2010. 

2.3.2.1 Aspectos Referentes ao Volume de Água Armazenada 

Como já citado no referido estudo, as coberturas verdes são capazes de reter água 

em seu sistema, reduzindo o volume de água pluvial que resultaria em escoamento superficial. 

Agregar aos telhados verdes um sistema de aproveitamento de água da chuva 

acaba reduzindo o volume aproveitável de água para os usos previstos, visto que, uma parte 

da água fica retida nesta estrutura. Isso não acontece em telhados convencionais (concreto, 

telhas, etc.), onde praticamente tudo que precipita escoa pela superfície. 

Porém, sistemas de aproveitamento que usam telhados convencionais podem 

perder grande quantidade de água quando a regularização da vazão não segue a orientação 

adotada para o dimensionamento do reservatório, que atinge sua capacidade máxima e 

transborda (FERREIRA; MORUZZI, 2007). 

A perda de água da chuva em sistemas de aproveitamento com cobertura verde 

não é considerada tão danosa quanto a que é descarada pelos mesmos sistemas que utilizam 

telhados convencionais, já que esta água é necessária para a manutenção do substrato e da 

vegetação. Nas coberturas convencionais a água excedente acaba se tornando escoamento 

superficial. 

Outra característica presente nos telhados convencionais é a necessidade, em 

muitos casos, da realização do descarte dos primeiros milímetros da precipitação (também 

conhecido como limpeza do telhado) captados pelo sistema de aproveitamento de água com a 

intenção de melhorar a qualidade do líquido coletado, o que não se faz necessário em sistemas 

associados a telhados verdes. 
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O próximo capítulo está estruturado para explanar o conjunto de procedimentos 

metodológicos estabelecidos, a partir dos objetivos traçados, que auxiliaram na verificação do 

estudo apresentado. Serão expostas as pesquisas admitidas neste estudo, considerando o 

método, a abordagem, os instrumentos de coleta de dados, análise e interpretação dos 

resultados.     
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3 METODOLOGIA  

Este capítulo tem por finalidade a identificação do tipo da pesquisa detalhando os 

princípios metodológicos e métodos utilizados. Após a escolha da área de estudo, iniciou-se a 

coleta dos dados referentes à aplicação de métodos construtivos sustentáveis em um ambiente 

escolar.  

3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esta pesquisa classifica-se como exploratória, do tipo bibliográfica que 

proporciona maiores informações de determinado assunto e facilita a delimitação e escolha de 

uma temática de estudo. Ela define os objetivos ou formula as hipóteses e descobre um novo 

enfoque para o trabalho que se pretende realizar. Essa pesquisa tem como objetivo principal, 

explorar e aprimorar as ideias ou a descoberta de tendências sustentáveis. Segundo Severino 

(2007), a pesquisa exploratória levanta informações de um determinado objeto, assim ela 

delimita o campo de trabalho, investigando as condições de manifestação desse objeto. 

Quanto à profundidade ou natureza, ela enquadra-se como uma abordagem 

qualitativa. Segundo Malhotra (2006), a pesquisa qualitativa é uma metodologia não 

estruturada e exploratória baseada em pequenas amostras a qual proporciona percepções e 

compreensão inicial de um problema de pesquisa. Em concordância com essa definição, trata-

se de uma metodologia que não prediz respostas prévias, e, por isto, não tem estrutura 

definida. 

Em relação ao objeto de pesquisa, ela pode ser interpretada como um estudo de 

caso, com observações no local. O estudo de caso caracteriza-se como uma pesquisa a qual 

retrata um objeto que se possa investigar profundamente. Segundo Yin (2005), é uma forma 

de abordagem investigativa de acontecimentos atuais dentro de uma situação real, em 

circunstâncias em que os limites entre os fatos e as situações não estão visivelmente 

estabelecidos. Em geral, o estudo de caso tende proporcionar certa vivência da realidade, 

contendo como base a discussão, a análise e a busca soluta para um determinado problema 

retirado da vida real. 

Para o desenvolvimento deste estudo, foi feita a revisão bibliográfica, com o 

auxílio de teses, artigos e dissertações para definição dos conceitos de construção sustentável, 

buscando alternativas para minimizar os custos de energia e desperdício de água potável. 
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Essas informações foram fundamentadas a partir de notas de autores com extenso 

conhecimento na área de construção sustentável. 

Após essa etapa, foi selecionada como objeto de estudo uma edificação de uso 

escolar, buscando ampliar as estruturas da mesma para oferecer melhor conforto aos usuários. 

Posteriormente, foram feitas análises do projeto arquitetônico, visitas in loco e 

registros fotográficos. Além disso, foram utilizados softwares como o AutoCAD e SketchUp 

para elaboração dos desenhos 2D e 3D.  

Diante do pressuposto, o objetivo principal deste estudo é sugerir a melhoria da 

infraestrutura atual da edificação, levando em consideração apenas aspectos superficiais 

referentes aos custos da ampliação e implantação dos sistemas construtivos sustentáveis, 

visando encontrar as melhores alternativas para o projeto em questão. Vale à pena destacar 

que o investimento na concepção de projetos é fator decisivo para que o empreendimento seja 

sustentável, ambiental e economicamente viável, deixando evidente que o levantamento dos 

dados do projeto referente aos custos e viabilidade estrutural é imprescindível quando se 

pretende executar esse tipo de concepção. 
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4 ESTUDO DE CASO 

No presente capítulo, serão abordados aspectos referentes ao projeto de ampliação 

e reforma em um ambiente escolar, bem como as técnicas utilizadas para implantação e 

funcionamento dos sistemas construtivos sustentáveis. 

Foi desenvolvida uma proposta voltada para construção sustentável com a 

aplicação de coberturas verdes e aproveitamento de água de chuva em um ambiente escolar 

no município de Tubarão.  

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

O município de Tubarão está localizado ao sul do estado de Santa Catarina e é 

sede da Associação dos Municípios da Região de Laguna (Amurel), formada por 17 

municípios. A cidade possui um total de área terrestre de 301,705 Km
2
, com altitude média de 

9 metros acima do nível do mar, com latitude de 28º28’00’’ sul e longitude 49º00’25’’ oeste. 

Sua população, de acordo com o censo em 2010, era de 97.235 habitantes e, conforme a 

estimativa realizada pelo IBGE, o município, em 2016, possuía 103.674 habitantes. 

 

Figura 34 – Mapa de Situação do Município de Tubarão 

 

Fonte: Adaptado pelas autoras a partir do GoogleMaps, 2017. 

4.2 DADOS GERAIS DO COLÉGIO 

O objeto de estudo é o Colégio Dehon, localizado na Avenida José Acácio 

Moreira, nº 787, bairro Dehon, no município de Tubarão, estado de Santa Catarina. 

O referido colégio é de origem privada e tem a Unisul (Universidade do Sul de 

Santa Catarina) como unidade mantenedora.  
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O edifício que abriga o colégio foi construído há exatos 70 anos, em março de 

1947, na época era o Ginásio Sagrado Coração de Jesus S/A. Em 1957, a instituição passou a 

ministrar o Ensino Médio (científico), e recebeu o nome de Colégio Dehon, em homenagem 

ao fundador da congregação. Em 1972, a Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina 

(FESSC), adquiriu o patrimônio do colégio, mantendo o mesmo nome em respeito aos 25 

anos de trabalho dos padres dehonianos. De 1973 a 1978, o colégio passou a agregar as 

disciplinas de Química, Física, Matemática e Biologia. Após a enchente de 1974, o colégio 

passou a abrigar a Escola Walt Disney, que mantinha o Pré-Escolar e o Ensino Fundamental I. 

No ano seguinte, o Colégio Dehon passou a ministrar a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e Ensino Médio. 

 Ao longo desses anos, a instituição contou com a dedicação dos professores e 

colaboradores, e se consolidou como uma das mais importantes de Santa Catarina, não só na 

formação escolar, mas também na formação de cidadãos.  

Hoje, o colégio atende 2.150 alunos, desde a Educação Infantil até o pré-

vestibular, distribuídos entre Educação Infantil, com 205 alunos; Ensino Fundamental I (1º ao 

5º ano), com 653 alunos; Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), com 525 alunos; Ensino 

Médio (1ª a 3ª série) com 602 alunos, e cursinhos pré-vestibulares, com 165 alunos. Tendo 

um total de 150 funcionários, entre docentes, administrativo e estagiários, trabalhando nas 

dependências da instituição nos diferentes turnos. Atualmente a demanda por vagas no 

Colégio Dehon está em plena expansão, o que gera uma necessidade imediata de ampliação e 

melhoria de suas diversas estruturas.  

Como o Colégio Dehon faz parte do Grupo UNISUL, os alunos aproveitam a 

estrutura da Universidade, tais como as salas de aula, laboratórios, espaços de esporte e 

cultura, mesmo eles não sendo efetivamente estudantes do Ensino Superior, 

 

Figura 35 – Localização Colégio Dehon 

 

Fonte: GoogleEarth, 2017. 
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4.3 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES NO PROJETO ATUAL 

O levantamento dos espaços físicos, funcionamento e necessidades gerais do 

colégio foi efetuado através de entrevistas prévias com a direção, coordenação e funcionários. 

Também foi consultada a Reitoria e Direção de Campus da Universidade.  

Descobriu-se que boa parte da edificação é respectivamente muito antiga e foi 

construída em uma época em que a construção civil tinha poucos elementos voltados para a 

sustentabilidade. Algumas estruturas existem desde a inauguração da instituição, e outras 

foram construídas ao longo dos 70 anos de sua existência. Devido a isso, apresenta muitos dos 

problemas que a construção sustentável busca diminuir ou eliminar, como o grande 

desperdício de água potável para as tarefas de limpeza e manutenção e o grande consumo de 

energia elétrica para climatização dos ambientes internos. Vale ressaltar que não foi realizado 

um estudo priorizando o levantamento de custos quanto à execução da proposta arquitetônica 

sugerida, nem uma análise profunda relativa aos elementos estruturais atuais.    

A edificação atual conta com uma área total construída de aproximadamente 

5.530,14m², disposta por 60 salas de aula, destas, sendo 15 destinadas à Educação Infantil e 

45 ao Ensino Fundamental. Os alunos do Ensino Médio e Pré-vestibular utilizam ao todo 20 

salas de aula dos espaços do prédio sede da Universidade. Temos ainda os espaços destinados 

às salas da administração, sanitários, cozinha, depósito, lanchonete e circulações. Além destes 

ambientes, o colégio contém 01 (um) refeitório com área aproximada de 105,35m², 02 (duas) 

cozinhas com áreas respectivamente de 18,72m² e 25,83m², salas destinadas a diretoria e setor 

de apoio, computando uma área total aproximada de 201,75m² e banheiros com 

acessibilidades. 

 

Figura 36 – Implantação atual do Colégio Dehon 

 

Fonte: GoogleEarth, 2017. 
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Diante do exposto, a elaboração do projeto para reforma e ampliação da área do 

Colégio Dehon orientou-se por soluções visando à melhoria do espaço físico, bem como o 

implemento de técnicas relacionadas à construção sustentável. Para tanto, realizou-se um 

diagnóstico da situação atual, apontando identificar os problemas existentes e as expectativas 

dos usuários para o futuro do colégio.  

Para viabilizar a identificação das demandas da área do Colégio Dehon foram 

discutidas soluções globais com membros da coordenação do mesmo. A esses profissionais 

coube à troca de informações como parte de sua contribuição ao projeto. As demandas 

específicas determinadas em função de características especiais foram: aumento no número de 

salas de aulas e ampliação do espaço destinado às refeições dos usuários.  

Além das demandas específicas citadas, com o diagnóstico realizado foi possível 

identificar ainda possíveis melhorias: 

  a construção de 02 (dois) auditórios, onde professores poderão planejar 

aulas que estimulem a participação dos alunos, como peças teatrais, 

dramatização, atividades em grupo, dentre muitas outras coisas; 

 implementação de catracas nos portões de entrada do Colégio, 

contribuindo para a segurança dos alunos; 

 revitalização de fachadas; 

 aplicação de cobertura verde em áreas destinadas às salas de aulas, 

proporcionando aumento na área de vegetação, conforto térmico e, 

consequentemente, contribuindo para a diminuição dos custos de energia 

proveniente do uso dos condicionadores de ar; 

 aproveitamento de água da chuva para uso não potável, visando minimizar 

o desperdício de água tratada. 

 

Os espaços os quais serão ampliados e revitalizados estão exibidos nas imagens a 

seguir: 
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Figura 37 – Fachada Principal 

 

Fonte: Acervo das autoras, 2017. 

 

Figura 38 – Fachada Lateral 

 

Fonte: Acervo das autoras, 2017. 

 

Figura 39 – Corredor de acesso às Salas de Aula do Ensino Fundamental 

 

Fonte: Acervo das autoras, 2017. 

 

Figura 40 – Refeitório 

 

Fonte: Acervo das autoras, 2017. 
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Figura 41 – Pátio da Educação Infantil 

 

Fonte: Acervo das autoras, 2017. 

 

Figura 42 – Cobertura das Salas de Aula do Ensino Fundamental 

 

Fonte: Acervo das autoras, 2017. 

4.3.1 O Projeto 

O projeto desenvolvido conta com uma área de ampliação de 4.839,20m², com a 

construção de novas salas de aula, administração, refeitório, auditórios e sanitários.  

 

Figura 43 – Proposta Colégio Dehon (Anexo A) 

 

Fonte: Elaboração das autoras, 2017. 
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Observando a figura 43 à edificação com 01 (um) pavimento pertence a Educação 

Infantil, o qual passou de 15 salas de aula para 18. Analisando esse espaço foi preservado, no 

projeto, o pátio que fica centralizado entre as salas de aula para interação dos alunos e 

projetada uma nova área coberta conforme ilustração na figura 44.  

 

Figura 44 – Planta Baixa Térrea proposta Educação Infantil (Anexo B) 

 

Fonte: Elaboração das autoras, 2017. 

 

Atualmente, as dependências da Educação Infantil contam com uma área total 

construída de aproximadamente 1.028,17m². Para uma nova organização do espaço nessa 

edificação, foi planejada a demolição de uma área de 498,01m² e uma nova construção de 

932,66m². 

Assim como os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

utilizam do mesmo espaço para realizarem suas respectivas refeições, foi planejado um 

aumento do mesmo, que hoje possui uma área total de aproximadamente 105,35m² para 

635,44m².  
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Figura 45 – Planta Baixa Térrea proposta Refeitório (Anexo C) 

 

 

Fonte: Elaboração das autoras, 2017. 

 

Figura 46 – Perspectiva Tridimensional novo Refeitório (Anexo D) 

 

Fonte: Elaboração das autoras, 2017. 

 

Atualmente, o Colégio Dehon não dispõe de espaços adequados que promovam a 

cultura e socialização dos alunos. Pensando nessa necessidade, planejou-se construir em cima 

da área ilustrada na figura 46 auditórios para a realização das atividades mencionadas 

anteriormente. Na figura 47 está ilustrada a disposição dos ambientes.  
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Figura 47 – Planta Baixa Superior Proposta Auditórios (Anexo E) 

 

Fonte: Elaboração das autoras, 2017. 

 

Figura 48 – Perspectiva Tridimensional das novas Fachadas (Anexo F e G) 

 

Fonte: Elaboração das autoras, 2017. 

 

Observando a figura 47, foram planejados 02 (dois) auditórios com área de 130,00 

m² respectivamente. Nesse pavimento, encontram-se também salas de aulas destinadas a 

cursos pré-vestibulares, salas para administração e direção, e, por fim, os sanitários. O acesso 

para este pavimento se dá por meio de escadas e passarelas. O primeiro acesso é por meio de 

uma escada localizada na recepção do colégio situada, no pavimento térreo. O segundo acesso 

é por meio de uma passarela que interliga essa edificação com a edificação de 03 (três) 

pavimentos proposta no presente estudo. 

Por fim, a área destinada com o maior número de salas de aula foi distribuída em 

03 (três) pavimentos. O acesso para esses pavimentos ocorre através de escadas centralizadas 

na circulação entre esses dois prédios. 
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Figura 49 – Planta Baixa Térrea e Superior da Proposta Salas de Aula (Anexo H) 

 

Fonte: Elaboração das autoras, 2017. 

 

Considerando que essa área ilustrada na figura 49 conta com uma área construída 

superior as outras como mostradas neste estudo, atribuímos à implantação de cobertura verde 

nesta área.  

4.3.1.1 Telhado Verde 

Quanto mais as crianças e adolescentes puderem interagir com a natureza, melhor 

será para compreenderem o valor dela. E quem melhor para cuidar e preservar o planeta do 

que eles?  

Pensando no futuro do planeta, nas futuras gerações e na economia de energia, a 

implantação do telhado verde no Colégio Dehon é uma medida que dará aos alunos, desde 

cedo, a oportunidade de conviver com o verde. Além de transformar uma paisagem hoje 

defasada em um ambiente agradável, ele ainda proporcionar benefícios estéticos, terapêuticos, 

ecológicos e econômicos. 

Para que a implantação da cobertura verde no Colégio Dehon fosse melhor 

aproveitada, consideramos a área de maior extensão, no caso, a parte superior do 3º piso, onde 

foram projetados os 02 (dois) prédios para as salas de aulas destinadas ao Ensino 

Fundamental I e II e Ensino Médio. Será uma área de aproximadamente 1688,76 m² que 

transformamos em um grande jardim, com plantas de porte leve que harmonizará todo o 

Campus, proporcionando assim uma interação interpessoal e o bem-estar de estudantes, 

professores, funcionários, vizinhança e visitantes. 
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4.3.1.1.1 Métodos Construtivos 

Antes da implantação do telhado verde, alguns pontos precisaram ser observados 

para que o sistema traga os benefícios esperados. Para sua acomodação é necessário preparar 

antecipadamente a infraestrutura, iniciando pela impermeabilização e a sustentação, Assim a 

vida útil de uma cobertura verde chegará a aproximadamente 20 anos, enquanto os telhados 

convencionais duram em média de 10 a 12 anos.  

O município de Tubarão possui um clima subtropical, é ameno e a pluviosidade é 

significativa ao longo do ano, mesmo o mês mais seco ainda tem muita pluviosidade. Os 

registros pluviométricos médios são de 1.414 mm durante o ano. O mês mais seco é julho 

com 82 mm, e fevereiro a maior precipitação, tem uma média de 166 mm. A temperatura 

média é de 19,9º C; em janeiro, o mês mais quente, a temperatura média é de 24,2ºC e, em 

julho, a temperatura média fica em torno dos 15,7ºC, considerada a média mais baixa de todo 

o ano. Ao longo do ano, as temperaturas médias chegam a variar 8,5ºC e a precipitação do 

mês mais seco para o mês mais chuvoso tem uma diferença de 84 mm. 

 

Tabela 5 – Tabela Climática de Tubarão 

 

Fonte: Climate, 2012. 

 

 Com toda essa variação de pluviosidade e temperatura, ficaria extremamente 

desconfortável frequentar uma sala de aula e obter bom rendimento, sem que elas estejam 

devidamente equipadas com condicionadores de ar e isolantes acústicos; porém, o custo acaba 

sendo muito alto e nada ecológico. Conforme revisão bibliográfica, estudos comprovam que 

residências com sistema de cobertura verde produzem isolamento térmico e acústico. Diante 
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desse fato, buscou-se implantar o sistema construtivo com telhados verdes na instituição, a 

fim de proporcionar um melhor e mais agradável ambiente para o aprendizado.  

Para a composição do telhado verde foi utilizado um sistema construtivo contínuo, 

no qual o substrato é aplicado diretamente sobre a base já impermeabilizada e protegida por 

todas as demais camadas. Essas precisam seguir uma ordem, conforme mostrado na figura 50. 

 

Figura 50 – Composição do Telhado Verde 

 

Fonte: 2030 Studio, 2015. 

 

A montagem do telhado deverá ser feita diretamente sobre uma área plana, ou 

seja, na laje de concreto, que é o elemento estrutural da edificação, com uma inclinação de 

mais ou menos 1,5% para que haja um bom escoamento da água da chuva.  

A camada de impermeabilização é imprescindível, pois não pode haver nenhum 

tipo de infiltração, ela deve ser feita com a aplicação de uma manta asfáltica que vira e sobe 

nas beiradas uma altura de até 40 cm. Esse recurso material é obtido por processo industrial 

de calandragem do asfalto e armadura, a calandra é um equipamento que normalmente possui 

quatro rolos de tamanhos distintos que giram a velocidades ligeiramente diferentes para 

formar lâminas.  

Como no projeto usaremos manta asfáltica para a impermeabilização, é crucial a 

colocação de uma membrana antes da camada de plantas, para isso usaremos uma membrana 

antirraízes de PVC, que tem múltiplas funções.   

Sobre a membrana antirraízes, coloca-se uma camada de proteção mecânica, que é 

apresentada em fôrmas de plástico, com formato de copos, com reentrâncias na superfície 

superior para captação ou retenção de água. Com isso, ela aumenta a capacidade natural de 

retenção da água do telhado verde. 

A camada seguinte é a argila expandida, com cerca de 7 cm de espessura, essa 

camada tem como função dar vazão ao excesso de água no solo, que não sendo absorvida 
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pelas plantas e substrato, é recolhida e direcionada para o sistema de águas pluviais e irá 

impedir o apodrecimento das raízes.  

Acima da argila, assenta-se uma manta de bidim, também conhecida como manta 

geotêxtil 100% poliéster, que tem como função filtrar a água que penetra no substrato, 

evitando o carregamento das partículas do solo. A manta também mantém a umidade da terra, 

oferecendo maior proteção e conforto para as raízes das plantas, como ela é permeável, 

possibilita a passagem de ar, nutrientes e água. E ainda dificulta o desenvolvimento de ervas 

daninha.  

A camada que fará o suporte da vegetação é o substrato, o qual coloca-se cerca de 

10 cm de terra adubada, porém não muito ricos, pois o excesso de nutrientes pode ocasionar 

um crescimento muito rápido da vegetação, que nesse tipo de cobertura não é conveniente. 

Sobre o substrato deverá ser depositada a vegetação, cerca de 10 cm. Para este 

projeto, adotamos o tipo de cobertura verde extensiva. Esse tipo possui o menor custo 

comparado aos dois outros tipos, pois não necessita de irrigação, já que as plantas são simples 

e crescem de maneira natural, por isso carece de baixa ou nenhuma manutenção. Para a 

escolha dessa última camada, também foi necessário conhecer o clima e a precipitação local. 

Para a cobertura em questão, vamos utilizar a grama esmeralda (zoyzia japonica), cuja 

característica é ter folhas estreitas de cor verde forte, a qual formará um gramado denso e 

bonito, sendo que ela é extremamente resistente à seca, tem crescimento lento e exige baixa 

frequência de corte, além de ter um menor custo de mercado.   

 

Figura 51 – Montagem do Telhado Verde – Laje  

 

Fonte: Construir Arqui, 2013. 
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Figura 52 – Montagem do Telhado Verde – Membrana a Prova d’Água 

 

Fonte: Construir Arqui, 2013. 

 

Figura 53 – Montagem do Telhado Verde – Membrana Antirraiz 

 

Fonte: Construir Arqui, 2013. 

 

Figura 54 – Montagem do Telhado Verde – Proteção Mecânica  

 

Fonte: Construir Arqui, 2013. 

 

Figura 55 – Montagem do Telhado Verde – Drenagem  

 

Fonte: Construir Arqui, 2013. 
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Figura 56 – Montagem do Telhado Verde – Filtro  

 

Fonte: Construir Arqui, 2013. 

 

Figura 57 – Montagem do Telhado Verde – Substrato  

 

Fonte: Ecodhome, 2014. 

 

Figura 58 – Montagem do Telhado Verde – Vegetação  

 

Fonte: Construir Arqui, 2013. 

 

Figura 59 – Proposta do Telhado Verde no Colégio Dehon (Anexo I) 

 

Fonte: Elaboração das autoras, 2017. 
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4.3.2 Aproveitamento de Água Pluvial 

Para a implantação do sistema de captação da água da chuva, é necessário fazer 

uma série de análises, medições e considerações. Determinados parâmetros são importantes e 

devem ser considerados para a implantação do sistema. 

O consumo diário de água é considerado incerto na esfera do mundo, com gasto 

médio intensamente relacionado aos níveis de desenvolvimento do país e de renda da 

população. Porém, sabe-se que uma pessoa carece de, pelo menos, 40 litros de água por dia. 

Nessa totalidade, torna-se indispensável seu uso racional. 

Uma boa alternativa contra o desperdício de água é a conscientização de que ela é 

um bem finito e de que seu uso coerente se faz necessário. 

A tabela 6 exibe alguns exemplos de IC (Indicador de Consumo) em escolas 

referidas por autores estrangeiros e nacionais. Confere-se uma grande variabilidade destes 

valores de IC apresentados pela tabela 6, pois trata-se de dados de diferentes países, com 

regimes educacionais e hábitos dos usuários distintos. 

 

Tabela 6 – Indicador de Consumo (IC) de Água para Escolas  

 

Fonte: Entac, 2008. 

 

Diante do exposto, vimos, como possibilidade, para reduzir o consumo de água no 

Colégio Dehon, a construção de cisternas submersas para armazenar a água coletada através 

dos telhados verdes sugeridos como novo projeto para a edificação em estudo. 
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4.3.2.1 Área de Captação 

Para um melhor entendimento e visualização da área dos novos telhados da 

escola, a figura 60 apresenta as áreas (telhados) que serão considerados no novo projeto como 

ponto de coleta. 

 

Figura 60 – Perspectiva tridimensional dos Telhados Verdes na Proposta para um 

novo Projeto para o Colégio Dehon 

 

Fonte: Elaboração das autoras, 2017. 

4.3.2.2 Análise da Captação de Água da Chuva 

A captação de água pluvial passou a ser algo essencial nos dias atuais, decorrente 

de um grande problema que poderemos ter em um futuro próximo com a falta de água. Hoje 

no mundo, muitos países sofrem com a escassez do recurso hídrico. Mesmo no Brasil, onde 

encontramos em abundância, ainda assim, determinadas regiões sofrem com a falta desse 

bem. 

O desperdício de água em um ambiente escolar é consideravelmente grande 

principalmente na manutenção dos banheiros, onde a descarga demonstra-se uma das maiores 

vilãs do esbanjamento, podendo gastar até 30 litros de água a cada uso, dependendo da 

tecnologia adotada. Por isso, a captação de água da chuva diminui consideravelmente o 

desperdício de água potável, contribuindo para o meio ambiente, sociedade e também 

diminuindo os gastos nas organizações. 

O projeto elaborado tem um grande potencial para um sistema de captação de 

água da chuva, devido à extensa área de telhado verde, a qual contribui para o armazenamento 

de um grande volume de água em dias de chuva. Outra causa importante que deve ser 

considerada ao aderir esses sistema é a quantidade de chuvas na região do município de 

Tubarão. De acordo com a EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
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Santa Catarina S/A), a precipitação média anual é de 1.493 centímetros cúbicos, sendo abril e 

maio os meses de menor precipitação. 

4.3.3 Escopo do Projeto 

O projeto elaborado teve como iniciativa contribuir para o meio ambiente e, 

consequentemente, diminuir o desperdício de água tratada utilizada em ações que não se faz 

necessária o uso da mesma, como rega de jardim, descargas de bacias sanitárias, limpeza em 

geral, dentre outras. 

4.3.3.1 Representação do Fluxo da Água Captada 

A figura 61 mostra o fluxo que a água da chuva deverá seguir quando o sistema 

for implantado, desde a captação feita pelos telhados, o armazenamento nos reservatórios até 

os destinos em que serão utilizadas. 

 

Figura 61 – Fluxo da Água Pluvial para Captação. 

 

Fonte: Elaboração das autoras, 2017. 

 

O sistema é de simples manutenção e não possui custo elevado de operação. A 

dinâmica do método funciona da seguinte maneira: a água da chuva cai no telhado usado para 

captação; essa água é drenada a partir de tubos de PVC, depois direcionada por gravidade até 

os condutores (tubulações verticais), abastecendo a cisterna submersa. Por fim, a água 

armazenada será bombeada com o auxílio de bombas até os equipamentos (torneiras, 
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mangueiras e caixas d´água) que farão uso dessa. De acordo com Ghanayem (2001 apud 

Tomaz, 2010), recomenda-se que os equipamentos de bombeamento utilizados nos 

reservatórios devem permanecer 100 milímetros abaixo da superfície da água para impedir 

que sejam removidos sedimentos que ficam depositados no fundo do reservatório. 

Por fim, no próximo capítulo, serão apresentadas as considerações finais, que 

buscam esclarecer todos os elementos relativos ao objetivo do trabalho a partir dos conteúdos 

obtidos e analisados para a situação abordada.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos objetivos da construção sustentável é conceber edificações com baixo 

impacto ambiental e maior eficiência econômica, ou seja, construções ecologicamente 

responsáveis. Indo ao encontro dessa ideia, este trabalho buscou meios de aplicar a 

sustentabilidade na obra de reforma e ampliação do Colégio Dehon por meio da implantação 

do telhado verde e do aproveitamento de água da chuva. Tendo em vista que essa escola 

precisa suprir sua necessidade atual de mais salas de aula, devido ao aumento exponencial de 

alunos os quais procuram por vagas a cada ano que passa.  

Pensando nisso, as alternativas sustentáveis utilizadas são as mais viáveis por 

apresentarem baixo custo e facilidade de implantação. Além dessas vantagens primárias, 

foram identificadas outras, como promover uma melhora significativa na estética do 

ambiente, pois trará o verde onde ele teria pouca ou nenhuma presença, esse recurso ainda 

possibilita maior integração do homem com a natureza.  

Assim, a implantação desse recurso permitirá aos alunos a convivência com a 

natureza e a conscientização sobre sua preservação desde cedo, algo muito importante para ao 

futuro do planeta, e que deve ser promovido pela escola, e nada melhor do que um exemplo 

no cotidiano deles, além de tornar o ambiente escolar mais agradável. Espera-se também que 

essa melhoria traga mais alunos para a instituição, visto que, com a presença de elementos 

naturais, o espaço tende a ser mais atrativo, alegre e benéfico, além de ser a primeira 

instituição a implantar esse sistema na região. Todas essas melhorias estendem-se também aos 

funcionários da escola, que usufruirão de um ambiente de trabalho muito mais receptivo.  

Já o aproveitamento da água pluvial, além de gerar economia, também ajudará na 

conscientização de alunos e funcionários sobre a importância de pouparmos os já escassos 

recursos hídricos. Com essas medidas, foi possível tornar a obra mais sustentável e ainda 

fazer economia financeira para a instituição.   

Em trabalhos que possam ser realizados futuramente, seria interessante a inclusão 

de um estudo de custos e de uma análise estrutural, para se atingir o máximo da eficiência do 

projeto.   
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ANEXO A – Proposta Colégio Dehon 
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ANEXO B – Planta Baixa Térrea proposta Educação Infantil 



 84 

ANEXO C – Planta Baixa Térrea proposta Refeitório 
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ANEXO D – Perspectiva Tridimensional novo Refeitório 
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ANEXO E – Planta Baixa Superior Proposta Auditórios 
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ANEXO F – Perspectiva Tridimensional das novas Fachadas 
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ANEXO G – Perspectiva Tridimensional das novas Fachadas 
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ANEXO H – Planta Baixa Térrea e Superior da Proposta Salas de Aula 
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ANEXO I – Proposta do Telhado Verde no Colégio Dehon 
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ANEXO J – Perspectiva Tridimensional dos novos Corredores 
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ANEXO K – Perspectiva Tridimensional dos novos Corredores 
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ANEXO L – Perspectiva Tridimensional dos novos Corredores 
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ANEXO M – Perspectiva Tridimensional dos novos Corredores 
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ANEXO N – Perspectiva Tridimensional dos novos Corredores 
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ANEXO O – Perspectiva Tridimensional do novo Prédio 
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ANEXO P – Perspectiva Tridimensional do novo Prédio 


