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Resumo 

O telhado verde modular é um sistema construtivo caracterizado por módulos vegetados que 
se encaixam em forma de mosaico. É composto por bandejas, geralmente plásticas, forradas com 
material filtrante, substrato e vegetação. É considerada uma medida sustentável para as áreas 
urbanas com altas taxas de superfícies impermeabilizadas. Os principais benefícios dessa tecnologia 
são: a redução do microclima e da temperatura interna da edificação, melhoria na qualidade do ar 
atmosférico, além de redução e retardo do escoamento superficial (runoff), que contribui no 
controle das inundações. O objetivo desse estudo foi avaliar a contribuição dos telhados verdes 
modulares na redução e retardo do runoff. A metodologia adotada foi experimental, com a 
utilização de um simulador de chuva para a indução de chuva com intensidade de 155 mm/h, sobre 
3 diferentes tipos de  módulos experimentais de telhado verde, nas condições de solo seco e solo 
úmido. A redução média do runoff foi de 72% com solo seco e 44% com solo úmido com duração 
média de 19 minutos. Os resultados demonstraram que os telhados verdes podem proporcionar 
excelente contribuição na gestão das águas pluviais urbanas. 

 
Palavras-Chave – Telhados verdes, Telhado verde modular, redução do runoff. 

 
 

CHARACTERISTICS OF RUNOFF IN MODULAR GREEN ROOFS 
UNDER SIMULATED RAIN INDUCED 

 
Abstract 

The modular green roof is characterized by vegetated module that fits one to another like a 
mosaic. It is composed of trays, filter material, substrate and vegetation. As greens roofs, it is 
considered a sustainable measure to urban areas with high rates of impervious surfaces. The main 
benefits of these systems are: reducing the microclimate and internal temperature of the building, 
improve the quality of atmospheric air, and reduce and delayed runoff, which support on water 
flooding. The aim of this study was to evaluate the contribution of modular green roofs on reducing 
and delaying runoff rates. The methodology was experimental, involving a rain simulator and  three 
different green roof modular types, with and without (only substrate) vegetation. Both wet and dry 
soil conditions were studied for a 155 mm /h rain. The average reduction in runoff was 72% with 
dry soil and 44% with moist soil. The average duration of runoff was 19 minutes. The results 
showed that modular green roofs work as well as other green roofs and may provide excellent 
contribution in urban rainfall management.  
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INTRODUÇÃO 

Telhados verdes são dispositivos construtivos que se caracterizam pelo uso de vegetação 
sobre a cobertura das edificações. A forma mais convencional é composta por camada 
impermeabilizante, camada anti-raízes, substrato e vegetação. Podem ser classificados como 
extensivo ou intensivo (Berardi et al., 2014). O tipo extensivo tem baixo peso, requer menor altura 
de substrato, vegetação rasteira, com baixa manutenção e reduzido consumo de água. O tipo 
intensivo por possuir maior altura de substrato e comportar espécies arbustivas de maior altura 
possui maior peso, faculta utilização do espaço para recreação, possibilita maior retenção das águas 
pluviais.  

Embora não seja uma novidade, sua adoção como alternativa no desenvolvido urbano 
sustentável vem aumentando em todo o mundo. Podem ser vistos como medida transversal no 
desenvolvimento urbano, já que podem impactar de forma positiva na redução do consumo 
energético, interceptação e dissipação da radiação solar, melhoria na qualidade do ar e conforto 
visual, com restituição da área verde urbana, recuperação do ecossistema local, espaço para 
desenvolvimento da agricultura urbana, e, redução do escoamento superficial (runoff) das águas 
pluviais. A capacidade de retenção dos telhados depende de fatores como, o número de camadas, 
tipo de solo, vegetação, geometria, característica construtiva, inclinação, insolação, idade, 
condições meteorológicas (estação do ano, temperatura do ar, umidade, condições de vento), 
características das chuvas (intensidade e duração) e do grau de saturação anterior do solo.  

Nos telhados verdes chamados de modulares, o conjunto substrato e planta é inserido em 
módulos, que se encaixam uns nos outros, na forma de um mosaico, que irá ser disposto sobre a 
superfície da cobertura. Geralmente, a superfície interna da unidade modular é forrada com material 
filtrante e/ou impermeabilizante, sobre o qual se sobrepõe o substrato agrícola e a vegetação 
propriamente dita. O módulo é constituído geralmente de matéria plástica. Há na literatura menções 
da utilização de materiais recicláveis, como couro, resíduos de embalagens, como caixas de leite, na 
produção dos módulos. Algumas vezes os módulos são chamados de “bandeja” (Hui e Chan, 2008). 
Por sua facilidade de implantação, tem crescido a aplicação desse tipo de alternativa para 
implantação de telhados verdes.  

Os telhados verdes vêm sendo propostos como medida compensatória na drenagem urbana. 
Como têm impacto na retenção das águas pluviais, contribuem também no controle do escoamento 
superficial, que é aumentado pela crescente taxa de impermeabilização que se verifica nas áreas 
urbanas. O objetivo central desse estudo foi verificar o desempenho de telhados verdes modulares 
na redução e retardo do runoff.  
Os telhados verdes podem ainda ser associados a outras medidas de redução ou retardo do 
escoamento superficial que minimizem possibilidade de episódios de enchentes, tais como: 
reservatórios de retenção ou reservatórios de retardo, trincheira de infiltração. O runoff dessas 
coberturas podem também ser reutilizados para irrigação.   
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MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia adotada foi física-experimental. O experimento foi instalado na cobertura do 
Pavilhão Haroldo Lisboa, no Campus Maracanã da UERJ. A indução da chuva foi através de um 
simulador de chuva, projetado para esses estudos. Os módulos foram alocados sobre bancadas 
metálicas, de inclinação ajustável (nesse caso 6%), construída para esses experimentos. Com a 
finalidade de comparar o comportamento hidrológico dos módulos vegetados, foram preparados 
módulos idênticos, sem vegetação (solo nu)  e superfície controle (telha de fibrocimento). 

Foram utilizados 3 tipos de sistema modular comercial. O modular de 17 litros (M-17L); 
modular de 4 litros (M-4L) e o Flat 17 litros (F-17L). A principal diferença entre esses módulos está 
na capacidade de armazenamento de água nas bandejas plásticas. 17L significa capacidade de 
retenção de 17 L/m2 nas cavidades da bandeja. A diferença entre os módulos M-17L e F-17L está 
na ausência de bordas laterais no F-17L, permitindo com isso altura de substrato superior a 5,0 cm, 
que é a altura limite para os módulos M-17L e M4-L. Dessa forma o F-17L se adequa à construção 
de telhados verdes intensivos.  

As unidades experimentais foram construídas em placa cimentícia, na forma de uma caixa, 
com 110 cm x 55 cm, impermeabilizadas, onde foram introduzidos os módulos com 5,0 cm de 
composto agrícola sobre 2 bandejas plásticas modulares. A vegetação foi composta de 70% de 
Callisia Repens (Dinheiro em Penca), 15% de Portulacca Oleracea (Onze Horas), 15% de Aptenia 
Cordifolia (Rosinha de Sol). 

Com base na equação de chuvas intensas do Manual de Drenagem do Rio-Águas, da 
Prefeitura do Rio de Janeiro (2010), foram utilizados os parâmetros para o pluviômetro de Saboia 
Lima (próximo a UERJ), considerando tempo de recorrência igual a 05 anos por se tratar de micro-
drenagem de áreas densamente ocupadas e foi adotada a duração de 7 minutos, obtendo-se a 
intensidade de 155mm/h. Foram realizados experimentos em condições de solo seco e úmido, com 
vegetação e sem vegetação, usando como superfície de referência/controle a telha ondulada de 
fibrocimento, avaliando assim o comportamento hidrológico do conjunto a partir da inferência dos 
volumes de runoff.  

Para indução das chuvas intensas, foi utilizado simulador dotado de bico de jato tipo cone 
cheio, de projeção quadrada, com volume de água controlado. Foram realizadas 2 repetições em 
cada tipo de módulo (vegetado e sem vegetação), nas condições de solo seco e solo úmido e, para os 
resultados, utilizou-se a média dos ensaios. A Figura 1 mostra, esquematicamente, a disposição das 
4 bancadas com os módulos experimentais na cobertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 – Esquema da disposição das bancadas com os módulos experimentais na cobertura 
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RESULTADOS 

Os ensaios foram realizados no período entre 13 de janeiro e 03 março de 2015, sob 
temperaturas que variaram entre 29 a 34°C. 

A Figura 2 mostra um ensaio, quando são coletados os runoff da superfície de controle, telha 
(esquerda) e dos módulos vegetados. Da esquerda para a direita estão os módulos F-17L, M-4L e 
M-17L. Na Figura 3 estão os módulos sem vegetação, durante um ensaio, na mesma ordem dos 
vegetados F-17L, M-4L e M-17L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme esperado, para todos os sistemas modulares vegetados ou não, o runoff foi maior 
para situação úmida. Nessa condição, a redução média para os módulos vegetados foi de 53,01% e 
para os módulos sem vegetação foi 63,13%, sendo a média geral, independentemente do estado do 
solo e da presença da vegetação igual a 58,06%. A Tabela 1 apresenta a média de redução do runoff 
nos sistemas modulares. Acredita-se que as reduções em taxas de runoff foram maiores para os 
módulos não vegetados na situação úmida, por que os módulos vegetados acabam retendo umidade 
por mais tempo. Ou seja, as condições de umidade não eram exatamente as mesmas nos módulos 
vegetados e nos sem vegetação. Isso também pode ser comprovado claramente pela cor do solo. 
Além disso, as espécies vegetais utilizadas se caracterizam por baixa atividade de 
evapotranspiração.  

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 2 – Ensaio nos módulos vegetados. Figura 3 – Ensaio nos módulos sem vegetação 

Estado do substrato Sem vegetação  Vegetado  Média geral 
Seco 71,02 72,75 71,88 

Úmido 55,24 33,27 44,25 
Média Geral 63,13 53,01 58,06 

 

Tabela 1 – Percentual médio de redução do runoff nos sistemas modulares. 
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Os sistemas modulares mais eficientes foram F-17L, chegando a 85,19% de redução do 
runoff, seguido do M-17L (78,33%), e do M-4L (62,08%), nas formas, vegetado com solo seco. Isso 
se confirmou quando se leva em consideração a duração do runoff, que foi sempre maior para os 
módulos F-17L. 

Vários autores apresentam faixas para redução do escoamento superficial (runoff) em telhados 
verdes. Oberndorfer et al. (2007) indica 66-69% para telhados extensivos e 25-100% para 
intensivos e Mentes et al (2006) 27-81% para extensivos e 65-81% para intensivos. Entretanto as 
taxas de redução do runoff podem variar influenciadas por fatores como: intensidade das chuvas, 
altura do substrato, características da vegetação, evapotranspiração, temperatura, ventos, inclinação, 
características construtiva do telhado e grau de saturação do substrato. 

A duração do runoff (período compreendido entre o início e o término do escoamento 
superficial) variou entre 10 minutos e 22 segundos (M-17L), até 38 minutos e 30 segundos (F-17L). 
O módulo F-17L, apesar da umidade do solo conseguiu retardar o escoamento em 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se na tabela 2 que a duração média do runoff para todos os sistemas modulares, 
independentemente do estado do substrato, ou da presença de vegetação, foi de aproximadamente 
19 minutos. Ou seja, em média, o escoamento direto a partir de telhados com cobertura modular, 
seria retardado em até 12 minutos. Observa-se também que considerando a média, o sistema 
modular vegetado, promoveu maior retardo do runoff.  

Oliveira et al. (2009) apresentou retardo do runoff de 8 minutos em experimento na Escola 
Teófilo, em Jacarepaguá, onde foram cultivadas espécies comestíveis e ornamentais em sistema de 
telhado verde sobre telhas onduladas de fibrocimento, com sistema de fertirrigação com 
reaproveitamento (reuso) da água do telhado. 

Segundo Berndtsson (2010), o tempo de retardo do runoff em telhados verdes é da ordem de 
10 minutos, sendo que, em geral, o escoamento total é maior (mais rápido) quanto mais raso for o 
substrato e mais íngreme a declividade do telhado.  

A média dos resultados dos ensaios nos módulos M-17, M-4 e F-17 demonstraram resultados 
compatíveis com valores da literatura, o que demonstra que os sistemas modulares, de forma 
análoga a outros sistemas construtivos, contribuem de forma positiva para o controle dos 
escoamentos superficiais e de enchentes, ainda que sob chuva intensa.  

 

 

 

Estado do substrato Sem vegetação Vegetado Média Geral 

Seco 18,60 15,40 17,0 
Úmido 18,71 23,55 21,13 
Média 18,66 19,48 19,07 

 

Tabela 2 – Duração média do runoff, em minutos 
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CONCLUSÕES  

Analisando os diferentes tipos de sistemas modulares como um todo, só diferenciando quanto 
a seco e úmido, a redução no escoamento superficial foi da ordem de 72% com solos secos e 44 
com solos úmidos.  

Os módulos vegetados F-17, seguido do M-17 foram os que apresentaram melhores resultados 
na redução do runoff, principalmente com solo seco. Os tempos de duração dos runoffs variaram 
entre 10 minutos e 22 segundos, para o M-17L sem vegetação, estado úmido, até 38 minutos e 30 
segundos para o sistema F-17L vegetado, estado úmido. A duração do runoff, independentemente 
do estado do solo ou da presença da vegetação foi de, aproximadamente, 19 minutos. 

Os resultados confirmaram a excelente contribuição que esse tipo de sistema oferece na 
gestão das águas pluviais urbanas. Entretanto deve-se avaliar cuidadosamente a aplicação desse tipo 
de tecnologia, em razão da carga adicional que esse sistema pode representar nas coberturas. 
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