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RESUMO

O presente projeto de pesquisa apresenta uma integração entre três temas: coberturas verdes, armazenamento de águas pluviais e reutilização 
de garrafas PET. Teve como objetivo apresentar a técnica do telhado verde como um sistema construtivo eficaz na busca de novas ideias para 
minimizar o impacto que a construção civil causa no meio ambiente e verificar a possibilidade de aplicação de soluções de cobertura vegetal que 
proporcionem conforto ambiental para as edificações em especial a utilização de garrafas PET como base e dreno.  Nesse contexto para o 
desenvolvimento sustentável é necessário desenvolver soluções que minimizem os impactos ambientais e maximizem a conservação dos recursos 
naturais. A metodologia utilizada foi realizada em seis etapas. Primeira etapa:  Levantamentos bibliográficos; análise de dados, estudo dos dados 
levantados, experimentos e testes dos modelos desenvolvidos e de algumas técnicas alternativas de construção de coberturas vegetais. Toda a 
parte conceitual do trabalho e as limitações da parte experimental foram determinadas, através de estudos preliminares com ensaios 
experimentais. Segunda etapa: Juntada de materiais; coleta de materiais necessários à instalação do telhado verde, garrafas PET para confecção 
dos drenos, substrato, argila expandida, grama esmeralda, conexões de PVC, manta asfáltica, membranas de absorção, substratos e reservatórios. 
Terceira etapa: Montagem; após a etapa de coleta, os materiais juntados foram confeccionados a camada que ficará sob a cobertura vegetal. 
Quarta etapa: Instalação; foi realizado simulando um telhado verde com base tipo laje (aquário de vidro 0,60 x 0,60 x 0,10 cm), utilizado como 
cobertura verde grama esmeralda (Zoysia Japônica). Quinta etapa: Montagem; após a etapa de coleta dos materiais foi confeccionada a camada 
que ficaria sob a cobertura vegetal. Em seguida houve a colocação das peças do dreno feito com PET, encaixando umas nas outras sobre a 
superfície da laje simulada, preenchimento interno dos drenos com argila expandida, colocação da membrana de absorção sobre os drenos 
preenchidos com argila e por fim colocação da leiva de Grama. Sexta etapa: Após a construção do protótipo do telhado verde, foram realizados 
testes e ensaios em cima do experimento a fim de verificar a relação de captação, retenção, drenagem e isolamento térmico. Resultados e 
Discussões: Na pesquisa foi utilizado garrafas PETS de refrigerante que seriam jogadas no lixo. O material foi cortado e usados em toda base do 
simulador de laje que serviu de dreno após preenchimento com argila expandida. Funcionando como uma cisterna de água da chuva, o laminar 
alto garantiu suprimento de até 160 l/m². Pode ser utilizado sobre terraços ou lajes planas. Além disso, aumenta benefícios de retenção de água 
da chuva e o conforto térmico da construção. Optou-se por usar a Zoysia Japônica grama, pois dentre suas características, se destaca por ser 
macia e resistente ao pisoteamento. As folhas da grama esmeralda são estreitas e médias, de cor verde-esmeralda e estolões penetrantes, que 
enraízam facilmente. Ela forma um perfeito tapete de grama devido ao entrelaçamento dos estolões com as folhas, dando grande beleza ao 
gramado. Após 6 meses a grama teve um crescimento satisfatório aproximadamente 10 cm e o sistema funcionou como cisterna independente de 
irrigação funcionando por capilaridade das raízes da grama. Conclusões: o uso de garrafa PET e a espécie de grama Zoysia Japônica, conhecida 
com grama esmeralda, foram positivos na captação e armazenamento da água da chuva; sendo capazes de retardar a vazão de pico, além de 
percolar a água através de suas camadas disponibilizando água de qualidade diferente da precipitada que foi reutilizada para fins não potáveis. 
Outro fator importante, foi o isolamento térmico propiciado pelas camadas vegetais que permitiu um ambiente interno mais agradável e 
diminuição da reflexão de calor nas coberturas.
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