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O presente trabalho de tese visa propor alternativas de adequação das cidades, 

cujas áreas consolidadas já apresentam altíssimos índices de degradação. Como 

resultados das ações antropogênicas, observam-se problemas tais como enchentes, ilhas 

de calor e poluição atmosférica, entre outros, o que afeta consideravelmente a qualidade 

de vida da população. O Sistema de Naturação (telhados verdes) se apresenta como uma 

alternativa técnica de mitigação destes problemas, possibilitando a captação da água de 

chuva e seu aproveitamento nas edificações e resultará na redução de: custos com o 

abastecimento público; sobrecarga na drenagem urbana; ilhas de calor; e poluição 

através da filtragem da água de chuva. Portanto, a sua adaptação à realidade tecnológica 

brasileira se apresenta como ferramenta para a sustentabilidade de cidades. 
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The present work seeks to propose adaptation alternatives to the cities, whose 

consolidated areas already present high degradation indexes. As a result of 

anthropogenic actions, problems are observed such as inundations, heat islands and air 

pollution, among others, affecting the population life quality considerably. The 

Naturation System (green roofs) is shown as a technical alternative of mitigation of 

these problems, making possible the rain water grasping for the use in the constructions, 

resulting in the reduction of: costs with the public supply; overload in the urban 

drainage; heat islands; and pollution through the rain water filtering. Therefore, it’s 

adaptation to the Brazilian technological reality comes as tool for the sustainability of 

cities. 
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INTRODUÇÃO 
  

“Um bilhão de pessoas ainda não têm acesso a água potável. Ao longo dos anos 90, 

no entanto, quase o mesmo número de pessoas ganhou acesso à água bem como ao 

saneamento básico. A água e o saneamento são dois fatores ambientais chaves para 

a qualidade da vida humana. Ambos fazem parte de um amplo leque de recursos 

naturais que compõem o nosso meio ambiente — florestas, fontes energéticas, o ar e 

a biodiversidade — e de cuja proteção dependemos nós e muitas outras criaturas 

neste planeta. Os indicadores identificados para esta meta são justamente 

"indicativos" da adoção de atitudes sérias na esfera pública. Sem a adoção de 

políticas e programas ambientais, nada se conserva em grande escala, assim como 

sem a posse segura de suas terras e habitações, poucos se dedicarão à conquista de 

condições mais limpas e sadias para seu próprio entorno.”   

GARANTIR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

Sétimo objetivo de Desenvolvimento do Milênio 

 

Os processos ambientais e sócio-econômicos reproduzem-se dentro de cidades no 

contexto de sistemas complexos e dinâmicos, promovendo uma configuração atual, na 

qual mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas e mais de 90% do 

crescimento futuro da população concentrar-se-á em cidades de países em 

desenvolvimento, a qual será, na sua maioria, pobre. 

Apesar da importância das cidades no âmbito do crescimento econômico, do bem estar 

social e da sustentabilidade ambiental, pouca atenção tem sido-lhe reservada quando se 

trata das mudanças ambientais globais, cujos impactos podem ser sentidos não mais 

somente em mega-cidades, mas sim em cidades de médio e pequeno porte, cujos 

processos de urbanização atuam diretamente na mudança e uso do solo, causando uma 

diversidade de problemas ambientais com severas conseqüências negativas locais e 

globais, que potencialmente afetam milhões de pessoas. 

Tal como a necessidade básica para a vida, a relação entre cidades e água é vital e em 

moradias urbanas esta relação é prioritária e inevitável para o bem estar dos moradores. 

No entanto, a água é também usada para outros fins, como um recurso essencial para a 
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indústria, um meio de transporte, um repositório de dejetos e um componente de 

processos ecológicos dos quais a vida depende. A vulnerabilidade dos povos é 

amplamente representada pela inadequação do suprimento de água potável, por 

inadequadas condições sanitárias e exposição a doenças derivadas da água.  

A água potável no mundo está escasseando, e é um dos recursos naturais mais 

intensamente utilizados, por ser fundamental para a existência e manutenção da vida no 

planeta Terra. Para tal, a água deve estar presente em quantidade e qualidade 

apropriadas. O seu uso se dá nas mais diversas atividades humanas, além de suprir as 

suas necessidades metabólicas, tais como abastecimento urbano, abastecimento 

industrial, irrigação, geração de energia elétrica, navegação, diluição de despejos, 

preservação da fauna e flora, aqüicultura e recreação (BRAGA, HESPANHOL, 

CONEJO et al, 2002). As áreas com maiores demandas de água são os grandes centros 

urbanos, pólos industriais e zonas de irrigação.  

No Brasil, a poluição ambiental é um dos principais fatores que colaboram com a 

degradação dos recursos hídricos e 45% de sua população ainda não tem acesso aos 

serviços de água tratada. Da água disponível para o consumo humano no mundo, 8% 

está no Brasil, o qual detém 77% das águas de superfície da América do Sul. No 

entanto, é um dos que mais sofrem com o desequilíbrio entre a oferta e a demanda, o 

desperdício, a poluição ambiental e a violação das áreas de preservação dos cursos de 

água. A maior parte dessa água, cerca de 80%, está na região Amazônica, onde vivem 

apenas 5% da população brasileira (MMA, 2008). 

Segundo a Agencia Nacional de Águas (ANA, 2007), o desperdício de água entre a 

conssessionária e o usuário final, no país, é da ordem de 40%, um índice considerado 

muito alto, considerando os 80 milhões de brasileiros que não tem acesso à água 

potável.  

Nos centros urbanos, as margens dos rios sofrem ocupação irregular e estão tomadas por 

depósitos de lixo, que além de poluição e doenças agravam os efeitos das enchentes, 

trazendo danos sociais e econômicos não só à população diretamente atingida, mas à 

economia como um todo devido aos efeitos negativos múltiplos. O Oceano Atlântico é a 

principal vítima da urbanização brasileira, tendo em vista a enorme concentração de 

grandes e pequenas cidades na região litorânea que canalizam esgoto e lixo para o mar 

(Agenda 21 Brasileira, 2004). 
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Os dados supracitados formam um quadro global dramático cuja tendência é agravar-se 

ainda mais. Assim, a necessidade de implementação de técnicas e de sistemas que 

permitam não só a otimização do uso da água, mas também o seu reaproveitamento, é 

fundamental se realmente se quer garantir um futuro viável para as gerações futuras. 

Hoje, o desafio urbano é abrigar, cada vez mais, o sistema econômico mundial, com 

suas redes justapostas de comunicações, de produção e de comércio (JACOBS, 1984). 

Sem esquecer que o funcionamento deste sistema urbano depende não só do lugar que 

ocupa no âmbito nacional e internacional, mas também do desenvolvimento do meio 

rural adjacente com suas atividades agrícolas, florestais, e de mineração, que fornecem 

insumos às cidades. 

No entanto, as atividades humanas, aglomeradas em cidades ou diluídas no meio rural 

estão causando alterações significativas no meio ambiente, entendendo-se por isto o 

conjunto dos elementos físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais em que se 

insere o humano, individual e socialmente, em um processo de interação que atenda ao 

desenvolvimento das atividades humanas, a preservação dos recursos naturais e das 

características essenciais do entorno, dentro dos padrões de qualidade definidos. Estas 

alterações geram impactos ambientais, que por sua vez geram as mudanças ambientais 

globais.  

De forma cumulativa ou sistêmica, as mudanças ambientais globais afetam a Terra 

integralmente. Alterações como as mudanças climáticas, mudanças da química 

atmosférica e dos ciclos biogeoquímicos; mudanças no uso e cobertura da terra; a 

poluição química global e as alterações do ciclo hidrológico, todos estes fenômenos do 

ecossistema global incorrem em impactos, os quais já podem ser sentidos nos mais 

inusitados recantos do globo terrestre. 

Segundo LA ROVERE (1996), as atividades humanas podem destruir frágeis 

equilíbrios ecológicos essenciais para a reprodução da vida, seja pela escala de sua 

agressão, seja pela ocorrência de acidentes com conseqüências maciças.  

A legislação nacional do meio ambiente (CONAMA, 1986a) considera o impacto 

ambiental como: 

"qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente afetem: (i)  a saúde, a segurança e o bem estar da 
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população; (ii) as atividades sociais e econômicas; (iii)  a vida; (iv) a qualidade dos 

recursos ambientais".  

Segundo MAGRINI (1996), estes impactos podem ser identificados como diretos ou 

indiretos, de curto e longo prazo, cumulativos e sinérgicos, reversíveis e irreversíveis; e 

atingirão a saúde da população humana, a estrutura econômica das sociedades e a 

biosfera, com grande abrangência e severidade. 

Todas estas alterações supracitadas são globalmente agravadas pelas mudanças 

climáticas, e fazem emergir a condição de vulnerabilidade generalizada. Segundo os 

relatórios do IPCC  (IPCC, 2000), a sensibilidade, a capacidade adaptativa e a 

vulnerabilidade de sistemas naturais e humanos dependem da redução desta mudança 

climática, a qual será alcançada somente através da mitigação da emissão de gases de 

efeito estufa. 

Este cenário continuado de aquecimento do planeta proporciona alterações nos ciclos 

biogeoquímicos dos quais, segundo ODUM (1988), o da água e o do carbono são os 

mais importantes em relação à humanidade, por “caracterizarem-se como pools 

atmosféricos pequenos, porém muito ativos”. Estas alterações resultam, entre inúmeros 

outros fatores, em uma maior evaporação dos reservatórios de água do planeta (bacias 

hidrográficas e oceanos), e na alteração do regime de chuvas.  

Segundo ODUM (1988), “parte considerável da precipitação que sustenta os 

ecossistemas terrestres, incluindo maior parte da produção alimentar, provêm da água 

evaporada do mar”, ocorrendo o inverso nos oceanos.  Isto significa que estas alterações 

climáticas vão afetar estes sistemas de precipitação resultando na intensificação de 

fenômenos devastadores tais como secas prolongadas e chuvas torrenciais (enchentes). 

A ausência de chuvas reduz os níveis dos reservatórios de água que atendem à demanda 

do abastecimento populacional e das hidrelétricas geradoras de energia, o que leva o 

país a promover campanhas de racionamento de água e energia elétrica. Já as chuvas 

torrenciais inundam áreas urbanas e provocam perdas e danos em regiões vulneráveis, 

levando o governo a declarar estado de emergência ou calamidade pública. 

Os problemas ambientais são muitos e a “Agenda 21” é o documento oficial que propõe 

ações prioritárias em nível global para erradicar a pobreza, proteger a atmosfera e os 

bosques, deter os avanços da desertificação, proteger os oceanos e resguardar a água 

fresca. Em função desta agenda, a produção arquitetônica nas mega-cidades, por sua 
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vez, deve ser responsável por criar alternativas estrategicamente eficientes para tornar 

auto-suficientes suas edificações quanto aos requisitos de um bom e adequado 

desenvolvimento das atividades do humano. 

Pensando nisso e na atual necessidade de água potável, percebe-se que o 

aproveitamento da água de chuva pela edificação seria uma solução já conhecida.  No 

entanto, o aproveitamento da água de chuva nas mega-cidades poderia significar uma 

economia no fornecimento de água encanada e uma redução do deságüe no sistema de 

drenagem urbana de águas pluviais, conseqüentemente, um melhoramento do impacto 

das mega-cidades no meio ambiente e da economia da cidade.  

Destarte, a presente tese abordará questões de sustentabilidade das cidades, 

aproveitamento da água de chuva e naturação como ferramenta à sustentabilidade das 

cidades, em cinco capítulos, a saber: 

Capítulo 1 – Neste capítulo são tratados os aspectos de insustentabilidade das cidades, 

abordando os aspectos históricos de urbanização no mundo, no Brasil e no Rio de 

Janeiro, os problemas que afetam o ambiente construído na atualidade e que são 

sentidos pela sua população, a qual continuamente se aglomera em busca de 

oportunidades de sobrevivência. Desta feita, o surgimento de documentos tais como a 

Agenda 21, a Agenda Habitat e o Estatuto da Cidade vêm ao encontro da demanda por 

alternativas que redirecionem as cidades rumo à sustentabilidade, abrindo portas ao 

surgimento de alternativas mitigadoras de áreas degradadas e até de adaptação de áreas 

potencialmente vulneráveis.  

Capítulo 2 – Neste capítulo são apresentados exemplos de aproveitamento de água de 

chuva para consumo humano ao longo da história da humanidade, no meio rural semi-

árido brasileiro, apresentando dois projetos sociais para o consumo humano, no meio 

urbano brasileiro para consumo não nobre e no meio urbano alemão para uso não nobre 

e com o sistema de naturação como elemento filtrante desta água de chuva. 

Capítulo 3 – Neste capítulo é apresentado o estado da arte da naturação, abordando os 

aspectos que envolvem a naturação, desde o seu surgimento e desenvolvimento ao 

longo da história, passando pelas vantagens e desvantagens até as especificações 

técnicas de suas variantes. 

Capítulo 4 – Neste capítulo é apresentada a proposta de experimento com os aspectos 

metodológicos de montagem e monitoramento. 
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Capítulo 5 – Neste capítulo são trabalhados os resultados do monitoramento do 

experimento através de sua análise estatística, que alimentarão as discussões sobre a 

capacidade do sistema de naturação em filtrar a água de chuva na COPPE/UFRJ. 

Conclusões – Neste momento são listadas as conclusões advindas do trabalho como um 

todo, bem como os possíveis desdobramentos e recomendações. 
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1 SUSTENTABILIDADE DAS CIDADES 
 

O paraíso é o mundo natural 
 anterior à sobrecarga ecológica provocada pelo humano. 

 
Humberto MATURANA. 

 

1.1 Introdução 
O crescimento das cidades possibilita o desenvolvimento sócio-econômico local, mas a 

impossibilidade de abrangência do usufruto destes benefícios pela população, na sua 

totalidade, faz emergir uma série de problemas sociais que resultam na degradação do 

ecossistema urbano e afetam a qualidade de vida da sociedade, comprometendo o 

desenvolvimento econômico da cidade. Os problemas emergentes do adensamento das 

cidades são de ordem estrutural, e as ações do poder público se mostram aquém do 

necessário.  

O presente capítulo tratará das questões de sustentabilidade das cidades através dos 

antecedentes do surgimento destas, de um breve histórico da urbanização brasileira e do 

Rio de Janeiro até a atualidade, de questões de (in) sustentabilidade das cidades 

abordando por três documentos, dois deles gerados em importantes discussões 

internacionais: a Agenda 21 e a Agenda Habitat, e, o terceiro, que é a lei brasileira 

10.257 de julho de 2001, a qual versa sobre o Estatuto da Cidade. Posteriormente, será 

abordada a questão do enverdecimento urbano como alternativa restauradora e por fim 

serão tecidas algumas considerações. 

1.1.1 Um Breve Histórico da Urbanização Brasileira 
A urbanização brasileira inicia-se com a sua colonização em 1500 e, até os anos de 

1720, apresenta-se em três etapas de maior destaque. A primeira etapa, que vai de 1530 

a 1570, com a divisão do Brasil em capitanias hereditárias em 1534, destaca a fundação 

das cidades de São Vicente (SP) em 1532 (a primeira cidade da colônia), de Salvador 

(BA) em 1549 (primeira capital da colônia) e de São Sebastião do Rio de Janeiro em 

1567. Na segunda etapa, que vai de 1580 e 1640, inicia-se a urbanização da costa norte 

em direção à Amazônia com a instalação de dez vilas e três cidades: João Pessoa (PB) 

em 1585, São Luis (MA) em 1612, Belém do Pará em 1616. A terceira etapa, que 

acontece entre os anos de 1650 a1720, denota a fundação de trinta e cinco vilas, onde 
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duas delas são promovidas a cidades: Olinda em 1676 e São Paulo2 em 1711. Por fim, 

eram sessenta e três vilas e oito cidades que formavam a rede urbana colonial da época, 

as quais eram compostas da organização político-administrativa das capitanias, o 

governo geral e a organização municipal, com as atividades econômicas rurais e 

urbanas, sendo a agricultura de subsistência e de exportação do excedente com as 

camadas sociais, entre eles, os proprietários rurais e o comércio, artes e ofícios 

mecânicos, mineração e funcionalismo respectivamente (REIS FILHO, 1968; SANTOS, 

1993). 

A urbanização brasileira vai se desenvolvendo ao longo do século VXIII, onde o 

fazendeiro ou o senhor de engenho passa a ter uma casa também na cidade, segue 

amadurecendo ao longo do século XIX e adquire as características que hoje conhecemos 

no século XXI. Por se tratar de um país de dimensões continentais as relações entre as 

cidades eram tênues, de início, mas se impulsionam com a mecanização da produção e 

do território (SANTOS, 1993). O Gráfico 1.1 apresenta os quantitativos dessa 

urbanização pelo número de sua população urbana, frente à população total, que no fim 

do século XIX é de 5,9%. Esta tendência de crescimento das cidades e de sua população 

urbana transforma o Brasil, de um país tipicamente rural até os anos de 1950 e com uma 

população rural de 55% da população total, em um país onde a partir dos anos de 1970 

apresenta uma população crescentemente urbana, com 56% da população total. 

                                                            
2 São Paulo de Piratininga havia sido fundada como vila em 1554. Em 1560 o povoado ganhou foros de 
vila e pelourinho, mas a distância do litoral, o isolamento comercial e o solo inadequado ao cultivo de 
produtos de exportação condenaram a Vila a ocupar uma posição insignificante durante séculos na 
América Portuguesa. Em 1681, São Paulo foi considerada a maior vila da Capitania de São Paulo e, em 
1711, a Vila foi elevada à categoria de Cidade, sendo promovia a cidade imperial em 1823 (REIS FILHO, 
1968). 
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Tabela 1.1 – Evolução da urbanização brasileira. 

 
Ano População total População Urbana População Rural 

 Hab. Hab. % Hab. % 
Po

pu
la

çã
o 

Pr
ed

om
in

an
te

m
en

te
 

R
ur

al
 

1872 9.930.478 556.107 5,6 9.374.371 94.40 
1890 14.333.915 974.706 6,8 13.359.209 93.20 
1900 17.438.434 1.639.213 9,4 15.799.221 90.60 
1920 30.635.605 3.278.010 10,7 27.357.595 89.30 
1940 41.236.315 12.882.225 31,24 28.354.090 68.76 
1950 51.944.397 18.783.094 36,16 33.161.303 63.84 
1960 70.992.343 32.003.348 45,08 38.988.995 54.92 

Po
pu

la
çã

o 
cr

es
ce

nt
em

en
te

 
ur

ba
ni

za
da

 1970 93.134.846 52.155.514 56,00 40.979.332 44.00 
1980 119.011.052 77.476.195 65,10 41.534.857 34.90 
1991 146.825.475 110.985.377 75,59 35.840.098 24.41 
2000 169.590.693 137.758.520 81,23 31.832.173 18.77 
2007 191.790.900 161.487.938 84,20 30.302.962 15,18 

Nota:  
1 - Para 1872 até 1950: População presente 
2 - Para 1960: População recenseada 
3 - Para 1970 até 2000: População residente 
4 - Para 1950 e 1960: Os dados referentes ao nível Brasil incluem a população da região de 
Serra dos Aimorés, área de litígio entre Minas Gerais e Espírito Santo 
5 - Os dados referentes à unidade da federação Pernambuco, referentes aos anos 1950, 1960, 
1970 e 1980, incluem os do território federal de Fernando de Noronha  
6 - Os dados referentes à unidade da federação Pernambuco, referentes aos anos 1991 e 2000, 
incluem os do distrito estadual de Fernando de Noronha, criado em 06.10.1988. 
7 - Para 1950 e 1960: Os dados para a unidade da federação Minas Gerais excluem a 
população da parte da Serra dos Aimorés anexada à unidade da federação Minas Gerais.  
8 - Para 1950 e 1960: Os dados para a unidade da federação Espírito Santo excluem a 
população da parte da Serra dos Aimorés anexada à unidade da federação Espírito Santo.  
9 - Para 1970 e 1980: Dados da Amostra 
10 - Para 1991: Dados do Universo 
11 - Para 2000: Dados da Sinopse Preliminar 
12 - Até 1970: Os dados referentes à unidade da federação Rio de Janeiro incluem a do Estado 
da Guanabara 
13 – Os dados de 2007 são referentes ao Canal PAISES@  

Fonte: elaboração da autora com base nos dados do SIDRA e Canal PAISES@ do IBGE (2008 e 2008a). 

A industrialização brasileira empreendeu um ousado programa de investimentos em 

infra-estrutura, o que favoreceu a integração do território brasileiro e a inter-relação 

entre sua região polar e demais regiões, a qual se torna efetiva, após a segunda guerra 

mundial (1945), com a interligação das estradas de ferro e construção das estradas de 

rodagem, onde, a partir dos anos 1960, se torna um grande exportador de produtos 

agrícolas (cacau, café, algodão, soja, cítricos, trigo, frutas, verduras e hortaliças) e 

industrializados. A industrialização brasileira promove a fixação da população nas 

cidades e a expansão da urbanização no território nacional, que, por sua vez, e como em 

um moto-perpétuo, impulsiona a expansão industrial (SANTOS, 1993).   
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A partir da década de 1970, observa-se que a expansão da urbanização aglomerada, com 

população de mais 20 mil habitantes, e urbanização concentrada, com a multiplicação 

de cidades de porte intermédio 100mil habitantes, que se direcionam via a 

metropolização, cuja formação, segundo SANTOS (1993), apresenta comumente dois 

elementos essenciais:  

(a) são formadas por mais de um município, com um município núcleo – que lhes dá o 

nome – representando uma área bem maior que as demais, e  

(b) são objeto de programas especiais, levados adiante por organismos regionais 

especialmente criados, com a utilização de normas e de recursos em boa parte federais.   

 

Desta maneira, a conurbação de cidades limítrofes que integram organização, 

planejamento e execução de funções públicas resulta nas Regiões Metropolitanas (RM) 

brasileiras, que através da Lei Complementar no. 14 de 8 de junho de 1973, foram 

oficialmente estabelecidas oito RM no Brasil: Belém-PA, Belo Horizonte-MG, 

Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Salvador-BA e São Paulo-SP. 

No ano seguinte, a Lei Complementar no 20 de 1º de julho de 1974 estabelece a RM do 

Rio de Janeiro. Desde então, mais quinze (17) RM foram identificadas e atualmente o 

Brasil soma um total de vinte e seis (26), como mostra a figura 1.1 (IBGE, 2008).  

O processo de metropolização no Brasil se mostra como uma característica da evolução 

urbana brasileira e, segundo a tabela 1.2, observa-se que cerca de 69 milhões de 

habitantes estão situados nas RM brasileiras, mormente concentrados nas 7 RM do 

sudeste com 39,4 milhões de habitantes. 
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Figura 1.1 – Mapa do Brasil com a localização das 25 regiões metropolitanas. 

Fonte: http://www.emplasa.sp.gov.br/metropoles/rms_brasil/brasil.jpg  

Tabela 1.2 – População das Regiões Metropolitanas Brasileiras. 

REGIÕES METROPOLITANAS BRASILEIRAS POPULAÇÃO 
RM de São Paulo (SP) 17.878.703 
RM de Rio de Janeiro (RJ)  11.341.714 
RM de Belo Horizonte (MG)  4.819.288 
RM de Porto Alegre (RS)  3.658.376 
RM de Recife (PE)  3.337.565 
RM de Salvador (BA)  3.021.572 
RM de Fortaleza (CE)  2.984.689 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) 2.952.276 
RM de Curitiba (PR)  2.726.566 
RM de Campinas (SP)  2.338.148 
RM de Belém (PA)  1.795.536 
RM de Goiânia (GO)  1.639.516 
RM da Baixada Santista (SP)  1.476.820 
Grande Vitória (ES)  1.425.587 
Grande São Luís (MA)  1.070.688 
RM de Natal (RN)  1.043.321 
RM de Maceió (AL)  989.182 
RM de Norte/Nordeste Catarinense (SC)  926.301 
RM de Florianópolis (SC)  816.315 
RM de Londrina (PR)  647.854 
RM do Vale do Aço (MG)  563.073 
RM de Vale do Itajaí (SC)  538.846 
RM de Maringá (PR)  474.202 
RM da Foz do Rio Itajaí (SC)  375.589 
RM Carbonífera (SC)  324.747 
RM de Tubarão (SC) 324.591 
TOTAL  69.043.507 

Fonte: Contagem da população 2007 (IBGE, 2008). 
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Conforme o censo de 2000 do IBGE, a população brasileira que soma cerca de 170 

milhões de habitantes, se distribui pelas cinco (5) regiões brasileiras, que também 

apresentam altos índices de urbanização de sua população (ver tabela 1.3). O sudeste 

apresenta maior índice de população urbana, do país, com 90,52% da população total da 

região, que totaliza cerca de 72 milhões de habitantes e ocupa apenas 11% da área total 

do território nacional. A maior concentração da população rural está na região nordeste 

com 30,93 % do total da população da região, e, apesar da região norte apresentar índice 

similar, de 30,13%, a densidade demográfica é 10 vezes menor que a da região nordeste, 

pois que ocupa 18% do território nacional em comparação aos 45% da região norte. 

Comparando os dados da tabela 1.3 das regiões sul e sudeste com a figura 1.1 pode-se 

afirmar que, com base nas 10 regiões metropolitanas da região sul, frente às 7 da região 

sudeste, ainda assim, a concentração populacional urbana é maior no sudeste.  

Tabela 1.3 – Distribuição Populacional Brasileira. 

 
População População %  Área Total Densidade 

Demográfica 
(hab/km2) 

Estados Total de 
Habitantes 

% 
(1) Urbana Rural (km2) % 

(2) 
Brasil 169.799.170 100 81,25 18,75 8.514.215,3 100 19,92 27 

R
eg

iõ
es

 Norte 12.900.704 8  69,87 30,13 3.852.967,7 45 3,35 7 (3)  
Nordeste 47.741.711 28  69,07 30,93 1.553.917,1 18 30,69 9 (4) 
Sudeste 72.412.411 43  90,52 9,48 924.573,8 11 78,20 4 (5) 

Sul 25.107.616 15  80,94 19,06 576.300,8 7 43,54 3 (6) 
Centro-oeste 11.636.728 7 86,73 13,27 1.606.445,5 19 7,23 3 (7) 

Nota:  
(1) Em relação ao total da população. 
(2) Em relação à área total do país. 
(3) Acre-AC, Amazonas-AM, Amapá-AP, Rondônia-RO, Roraima-RR, Pará-PA e Tocantins-TO. 
(4) Maranhão-MA, Piauí-PI, Ceará-CE, Rio Grande do Norte-RN, Paraíba-PB, Pernambuco-PE, Alagoas-

AL, Sergipe-SE e Bahia-BA. 
(5) Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, Minas Gerais-MG e Espírito Santo-ES. 
(6) Rio Grande do Sul-RS, Santa Catarina-SC e Paraná-SC. 
(7) Mato Grosso-MT, Mato Grosso do Sul-MS, Goiás-GO e o Distrito Federal-DF. 

Fonte: IBGE, 2000. 

Segundo o IBGE (2008), o Brasil possui 5.564 municípios (tabela 1.4) e apesar do 

maior número estar na região nordeste, as RM mais populosas (RM São Paulo e RM 

Rio de Janeiro) localizam-se na região sudeste. A distribuição da população brasileira, 

na atualidade, se dá de maneira concentrada ao longo da costa brasileira e observa-se, na 

figura 1.2, que as regiões sul, sudeste, e nordeste possuem a maior concentração de 

habitantes por km2, comparado às regiões norte e centro-oeste.  
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Figura 1.2 – Mapa do Brasil com a concentração populacional. 

Fonte: http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/download/demografia.pdf   

Com base nos dados acima relacionados serão tratados, a seguir, os aspectos do estado e 

município do Rio de Janeiro e seu processo de metropolização. 

 

1.1.2 Um Breve Histórico da Urbanização do Rio de Janeiro 
A forma urbana da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro começa a se transformar 

radicalmente a partir do século XIX, com a vinda da família real, em 1808, que, 

propiciando a independência política, viabiliza a entrada de capitais internacionais 

aplicados no setor de serviço público (transporte, esgoto, gás etc.). Em 1821 a cidade 

ainda era bem modesta. No entanto, o período de 1821 a 1838 a cidade apresenta uma 

taxa de crescimento demográfico de 22% para a população urbana e 20% para a 

população rural. No período seguinte, que vai de 1838 a 1870, a taxa de crescimento da 

população urbana é cerca de 4,5 vezes maior, com 97%, e para a população rural essa 

taxa apresenta uma queda, com apenas 11% (tabela 1.5). Esta expansão urbanística 

deveu-se à construção da estrada de ferro Dom Pedro II (atual Central do Brasil), 
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inaugurada em 1858, que permitiu a ocupação acelerada das freguesias suburbanas, em 

1861, às quais atravessava, e pela implementação das primeiras linhas de bonde 

(puxadas por burros) que, em 1868, viabilizou a ocupação das zonas Sul e Norte da 

cidade (ABREU, 1997). 

Tabela 1.5 – Distribuição e evolução da população do Rio de Janeiro. 

Freguesias1 
População Residente Taxa de Crescimento 

(%) 

1821 1838 1870 1872 1890 1821-
1838 

1838-
1870 

1872-
1890 

Urbana 79.321 97.162 191.002 228.743 429.745 22 97 88 
Rural 33.374 39.916 44.289 46.229 92.906 20 11 101 

Nota: 
1 - Nas cidades e províncias portuguesas, assim era chamada a menor das divisões 
administrativas. 

Fonte: (ABREU, 1997). 

A atividade industrial vai se expandindo, em pequenos episódios, na segunda metade do 

século XIX e até o início do século XX a predominância era de pequenos 

estabelecimentos artesanais e indústrias com baixa mecanização que absorviam grande 

quantidade da força de trabalho em serviços dedicados à fabricação de calçados, 

chapéus, confecções, bebidas, e mobiliário, além de gráficas, metalurgias leves e 

fundições, a indústria alimentar e outras. O período de 1872 a 1890 apresenta, na tabela 

1.4, portanto, mais um novo aumento da população rural e urbana com uma taxa de 

crescimento de 101% e 88%, respectivamente, o qual foi intensificado pelo grande 

afluxo de imigrantes estrangeiros, além do esgotamento do sistema escravista e o 

conseqüente declínio da atividade cafeeira, os quais agravaram o problema habitacional 

com o superadensamento dos cortiços e recrudecimento de epidemias, como a febre 

amarela. Para reverter tal quadro o poder público passa a promulgar leis e decretos que 

versam sobre a redução ou até isenção de impostos às indústrias que construíssem 

“casas higiênicas, com fossas, dependência de cozinha e de lavanderia, elevadas do 

solo e com boa aeração” (LOBO, 1978). No entanto, os exemplos de vilas operárias 

não foram suficientes para acabar com os cortiços que ainda abrigava a população pobre 

que se concentrava no centro da cidade. Assim, o final do século XIX caracterizou-se 

pela multiplicação de fábricas e, nas primeiras décadas do século XX, a modernização 

da cidade associava “bonde, zona sul e estilo de vida moderno” à elite e “trem e 

subúrbio” à população de baixa renda. O período de 1930-1964 vivia uma época de 

transição na evolução da organização social brasileira, que estratificou a cidade como 
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um todo e passou a ser contraditória com as necessidades de acumulação do capital que 

mantinha cada vez mais longe a força trabalhadora de seu local de trabalho, “mão-de-

obra” barata e, portanto, fundamental para que a indústria, o comércio e a burguesia em 

geral, continuassem a lograr o acúmulo de capital. Assim, a solução encontrada foi a 

ocupação das áreas ainda “livres”, seja por apresentarem dificuldade à promoção 

imobiliária, por se tratarem de áreas íngremes, mangues, margens inundáveis dos rios; 

seja pela manutenção como reserva de valor, por parte dos proprietários. No entanto, a 

zona sul da cidade, que já apresentava nos anos de 1930 os primeiros pontos de 

favelização, inicia o processo de erradicação da maioria delas com a transferência do 

contingente favelado para áreas suburbanas, a partir de 1960. A inserção do automóvel 

no cenário da cidade promoveu a reestruturação da cidade, com abertura de novas vias, 

propiciando o contínuo rechaço da população mais pobre das áreas nobres da cidade, e 

culminando no incremento do subúrbio que somado à transferência da zona industrial 

do centro para o subúrbio e o surgimento de subcentros funcionais que abasteciam as 

demandas do contingente suburbano, viabilizou a expansão da metropolização do Rio 

de Janeiro (ABREU, 1997).  

No contexto atual, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) se insere no 

Estado do Rio de Janeiro, Estado este que abrange uma área de 43,7 mil km2 e que 

abriga uma população de 15,4 milhões de habitantes3, com uma densidade demográfica 

de 352 habitantes por km2. O Estado possui 92 municípios, entretanto a distribuição de 

sua população é extremamente irregular, onde 73% desta concentra-se na RMRJ, no 

núcleo economicamente forte do Estado, com uma densidade demográfica de 2.380 

habitantes por km2 (IBGE, 2008).  

A RMRJ concentra a maior parte do poder cultural, político e econômico do estado e 

quiçá da nação, desde que o município do Rio de Janeiro foi capital do país por 150 

anos, cuja centralidade político-administrativa, financeira e comercial marcou 

fortemente a sua dinâmica econômica. A Lei Complementar no. 20 de 1 de julho de 

1974 estabelece a formação da RMRJ com 14 municípios, a saber: Rio de Janeiro, 

Niterói, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Magé, Maricá, Nilópolis, Nova Iguaçu, 

Paracambi, Petrópolis, São Gonçalo, São João do Meriti e Mangaratiba. Em 2004, a Lei 

Complementar no. 17 redefine essa composição e a partir de então a RMRJ é composta 

por 17 municípios limítrofes, ocupando uma área de 4.766 km2, cerca de 10% da área 

                                                            
3 Segundo dados de contagem da população de 2007, do IBGE no Portal Estados@. 
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total do Estado. Os municípios são: Belford Roxo; Duque de Caxias; Guapimirim; 

Itaboraí; Japerí; Magé; Mesquita; Nilópolis; Niterói; Nova Iguaçu; Paracambi; 

Queimados; Rio de Janeiro; São Gonçalo; São João de Meriti; Seropédica; e Tanguá. A 

tabela 1.6 apresenta os dados de população e área territorial de cada município que 

integra a RMRJ. 

Tabela 1.6 – Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ. 

ÁREA (km2) POPULAÇÃO TOTAL 

Estado do Rio de Janeiro 43.696,054 15.383.407 
MRRJ 4.766 11.341.714 

M
un

ic
íp

io
s q

ue
 c

om
põ

em
 a

 R
M

 d
o 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 Belford Roxo 80 480.555 

Duque de Caxias 465 842.686 
Guapimirim 361 44.692 
Itaboraí 428 215.792 
Japerí 83 93.197 
Magé 386 232.171 
Mesquita 35 182.495 
Nilópolis 19 153.581 
Niterói 131 474.002 
Nova Iguaçu 558 830.672 
Paracambi 179 42.423 
Queimados 78 130.275 
Rio de Janeiro* 1.261 6.093.472 
São Gonçalo 251 960.631 
São João de Meriti 35 464.282 
Seropédica 267 72.466 
Tanguá 143 28.322 

Nota: * Sede Administrativa da RMRJ. 

Fonte: Contagem da População 2007 (IBGE, 2008). 

Vale ressaltar que a RMRJ apresenta uma concentração populacional ainda maior ao se 

considerar que a maior parte de seu território não está ocupada por assentamentos 

humanos. De acordo com CATÃO & SARTOR (2001), a RMRJ apresenta um 

percentual médio de manguezais e áreas verdes que ocupam a totalidade de 60% da 

área total, onde 17,5% é ocupada com assentamentos humanos (incluindo-se aí os 

demais equipamentos tais como escolas, hospitais, comércio etc.), 22% de área não 

ocupada, 0,5% com superfícies de água (rios e lagos), conforme a tabela 1.7. Desta 

forma, pode-se considerar que a totalidade de 11.341.714 habitantes da região 

metropolitana (tabela 1.6) estão concentrados em uma área de 831,8 km2 (CATÃO & 
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SARTOR, 2001),  atingindo a exorbitante densidade demográfica de 13.635 habitantes 

por km2. Tais dados podem ser também observados quando da análise da imagem de 

satélite (figura 1.3), com a delimitação dos municípios que compõem a RMRJ, com a 

área urbana versus a área verde. 

Tabela 1.7 – Distribuição de Uso do Solo na Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ. 

 Área 
ocupada Área Verde Manguezais Área não 

ocupada 

Àgua 
(rios e 
lagos) 

Área 
Total 

Uso do Solo (%) km2 % km2 % km2 % km2 % km2 % km2 

RMRJ 831,8 17,5 2712,3 56,9 147,9 3,1 1049,5 22,0 24,4 0,5 4.766 
Belford Roxo 27,8 34,7 30,2 37,7 0,0 0,0 22,1 27,6 0,0 0,0 80 
Duque de Caxias 80,4 17,3 283,7 61,0 20,5 4,4 75,8 16,3 4,7 1,0 465 
Guapimirim 7,9 2,2 265,0 73,4 28,2 7,8 53,8 14,9 6,1 1,7 361 
Itaboraí 12,0 2,8 251,7 58,8 15,8 3,7 148,1 34,6 0,4 0,1 428 
Japerí 3,7 4,4 46,0 55,4 0,0 0,0 33,4 40,2 0,0 0,0 83 
Magé 17,0 4,4 297,6 77,1 17,8 4,6 48,3 12,5 5,4 1,4 386 
Nilópolis 11,3 59,7 4,0 20,8 0,0 0,0 3,7 19,5 0,0 0,0 19 
Niterói 27,8 21,2 80,8 61,7 0,0 0,0 22,1 16,9 0,3 0,2 131 
Nova Iguaçu** 74,1 12,5 408,0 68,8 0,0 0,0 110,3 18,6 0,6 0,1 593 
Paracambi 15,8 8,8 108,7 60,7 0,0 0,0 54,6 30,5 0,0 0,0 179 
Queimados 7,6 9,7 36,0 46,1 0,0 0,0 34,2 43,8 0,3 0,4 78 
Rio de Janeiro* 435,8 34,4 572,7 45,2 46,9 3,7 205,3 16,2 6,3 0,5 1.267 
São Gonçalo 54,7 21,8 120,0 47,8 18,8 7,5 57,5 22,9 0,0 0,0 251 
São João de Meriti 30,2 86,2 1,3 3,7 0,0 0,0 3,5 10,1 0,0 0,0 35 
Seropédica 23,5 8,8 110,0 41,2 0,0 0,0 133,2 49,9 0,3 0,1 267 
Tanguá 2,3 1,6 97,0 67,8 0,0 0,0 43,8 30,6 0,0 0,0 143 

Nota: * Sede administrativa da RMRJ. 
** os dados de Mesquita estão incluídos em Nova Iguaçu.  

Fonte: elaboração da autora com base nos dados do IBGE (2008) and CATÃO & SARTOR (2001). 
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Figura 1.3 – Imagem de satélite com a delimitação da RMRJ. 

Fonte: Elaborada pela equipe de georeferenciamento do IVIG. 

Atualmente a jurisdição política e administrativa dos distritos municipais que compõem 

a RMRJ é independente, mas apresenta uma economia praticamente integrada. Ou seja, 

a conurbação destes 17 municípios limítrofes revela a extrapolação de seus limites 

políticos como um resultado da mobilidade do trabalho da população que 

frequentemente trabalha fora da cidade de seu domicílio, caracterizando esta última 

como cidade dormitório. A pesar da independência política destes municípios, a RMRJ 

integra-se social e economicamente, onde a população apresenta comportamento de 

consumo similar de acordo com a faixa de renda na qual se inserem. Isto revela a 

grande mobilidade entre os municípios na busca por atividades como trabalho, 

educação, saúde, compras e lazer.   

Com a concentração da população e o continuado uso do solo, o ambiente urbano 

começa a apresentar problemas, que se agravam quando se consideram as cidades 

latino-americanas (NEIRA ALVA, 1997). No caso da cidade do Rio de Janeiro, esta 

ocupação acontece de forma acelerada e distorcida, contribuindo para especulação 

imobiliária em detrimento das áreas verdes. Ademais, a RMRJ concentra na atualidade 
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o segundo maior parque industrial e frota viária do país (segundo o RENAVAM – 

Registro Nacional de Veículos Automotores, a cidade do Rio de Janeiro atingiu, no ano 

de 2007, a marca de dois milhões de automóveis cadastrados4), que representam as 

principais fontes de emissões poluentes da cidade do Rio de Janeiro.  

De acordo com o Inventário de Fontes Emissoras de Poluentes Atmosféricos da RMRJ 

(FEEMA, 2004), as emissões atmosféricas derivam de fontes estacionárias, que 

perfazem um total de 23% e fontes móveis, advindas dos automóveis particulares, 

atingindo 77% do total de emissões. Tal fato resulta na poluição da atmosfera da 

RMRJ, tornando-a a segunda mais poluída do país (SOUZA, De MELLO & 

MALDONADO, 2006), apesar de todos os 60% de área verde (CATÃO & SARTOR, 

2001). A tabela 1.8 apresenta os dados de emissões por fontes móveis e estacionárias da 

RMRJ.  

Tabela 1.8 – Distribuição de Uso do Solo na Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ. 

Tipo de 
Poluente 

Tipo de 
Fonte 

Taxas de Emissões por Fontes na RMRJ em 2004. 
(x 1000 ton/ano) 

MP10 SO2 NOX CO HC 

Estacionária 10,6 55,8 30,3 6,3 25,9 
Móvel  7,8 7,5 60,2 314,7 53,4 
Total 18,4 63,3 90,5 321,0 79,3 

Fonte: FEEMA,2004. 

Ainda sobre a Poluição Atmosférica, a RMRJ possui características físicas que 

potencializam os problemas relacionados à qualidade do ar, tais como a acidentada 

topografia da área, a proximidade com o mar e a presença da baía de Guanabara no seu 

centro, que produz um complexo e heterogêneo fluxo de ar para a distribuição e 

dispersão dos poluentes atmosféricos. Outro fator, que corrobora no agravamento deste 

quadro, é a presença de poluentes secundários, originados por processos fotoquímicos e 

outras reações na atmosfera, propiciados pelo clima tropical. Ademais, o intenso e 

heterogêneo uso e ocupação do solo dificultam a dispersão dos poluentes e corrobora 

para a intensificação da degradação da qualidade do ar (SOUZA, De MELLO & 

MALDONADO, 2006). 

Tudo acontece sob a Bacia Aérea III (figura 1.4), a qual se localiza exatamente sobre o 

parque industrial da RMRJ, onde se dá a maior parte concentração populacional da 

                                                            
4 Dados obtidos no: http://www.detran.rj.gov.br/_estatisticas.veiculos/03.asp  
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1.2 Questões de (In)Sustentabilidade das Cidades 
A substituição do ambiente natural se deu através da ação antrópica de novos ambientes 

construídos e propiciou novas formas de interação entre a comunidade humana e o seu 

entorno. Comparadas a todas as outras espécies vivas, estas interações, que são 

primordialmente econômicas e culturais, parecem ter subvertido a ordem biológica de 

regulação entre comunidade e natureza e, segundo NEIRA ALVA (1997), lançam bases 

para uma nova ecologia. Segundo NIEMELÄ (1999), embora a concentração do 

humano seja benéfica para a espécie Homo sapiens, uma vez que essa concentração é 

socialmente desejável pelos humanos, o seu conjunto, ou seja, a cidade causa profundo 

efeito em outras espécies. Sabe-se que estes efeitos podem ser adversos ou benéficos, 

mas MC DONNELL e PICKETT (1993) classificam mais um terceiro efeito chamado 

de “sutil”, que inclui uma variedade de interações inconspícuas dos humanos com os 

demais ecossistemas. Os efeitos adversos são todos os fenômenos negativos óbvios 

como derramamento de lixo tóxico, lançamento de esgoto não tratado, poluição veicular 

etc.; os efeitos sutis (MC DONNELL e PICKETT, 1993) têm como exemplo a troca na 

hierarquia competitiva entre espécies devido ao distúrbio antropogênico com a 

introdução de espécies exóticas. Geralmente estes efeitos são históricos e resultam de 

práticas de uso do solo seculares. Os efeitos benéficos são os que corroboram para a 

manutenção da espécie humana. Portanto, o ambiente construído pode ser considerado 

como ecossistema urbano, no qual o humano é parte integral, e, como tal, a sua 

expansão é acompanhada por uma série de alterações que afetam o meio ambiente 

podendo comprometer a sua própria capacidade de suporte. Segundo DIAS (2002), tais 

alterações são o intenso consumo de energia, dissipação de calor, impermeabilização de 

solos, alterações microclimáticas, fragmentação e destruição de habitats, rechaço ou 

extinção de espécies da fauna e da flora, acúmulo de carbono, poluição atmosférica e 

sonora, aumento da concentração de ondas eletromagnéticas, além da imensa produção 

de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, indevidamente despejados nos corpos hídricos e 

terrestres.  

Este conjunto de impactos promove o desequilíbrio do ecossistema urbano e a 

degradação da qualidade de vida de seus integrantes: nós, os humanos. Segundo LEFF 

(2001), os desajustes entre desenvolvimento cultural e equilíbrio ecológico não são 

recentes e hoje culminam na crise ambiental que se instaura globalmente, e vai mais 

além, quando afirma que “nada mais insustentável do que o fato urbano”.  



24 
 

Para LEFF (2001),  

a cidade converteu-se, pelo capital, em lugar onde se aglomera a produção, se 

congestiona o consumo, se amontoa a população, se degrada a energia. Os processos 

urbanos se alimentam da superexploração dos recursos naturais, da desestruturação do 

entorno ecológico, do dessecamento dos lençóis freáticos, da sucção dos recursos 

hídricos, da saturação do ar e da acumulação de lixo. A urbanização que acompanhou 

a acumulação de capital e a globalização da economia converteu-se na expressão mais 

clara do contra-senso da ideologia do progresso. Do fato urbano como gerador de 

necessidades (estilos de vida urbana) passou-se a um processo acumulador de 

irracionalidades (tráfico, violência, insegurança). O processo de urbanização, 

concebido como a via inelutável do desenvolvimento humano, é questionado pela crise 

ambiental que discute a natureza do fenômeno urbano, seu significado, suas funções e 

suas condições de sustentabilidade.  

Destarte, a necessidade de redirecionar as cidades rumo à sua sustentabilidade é 

condição sine qua non de continuidade da vida no planeta e tem sido o mote de 

discussões cada vez mais crescentes entre os Estados Nacionais que visam agora o 

desenvolvimento sustentável de suas economias em cidades mais sustentáveis, e onde 

suas sociedades possam desempenhar as suas funções de maneira mais justa e 

equânime.  

Como primeiro documento a apontar a necessidade de se implantar estratégias 

ambientais de promoção do desenvolvimento sócio-econômico eqüitativo, o 

Desenvolvimento Sustentável, cujo conceito é o de atender às necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas, foi o 

Relatório Brundtland (CMMAD, 1988), cujas reflexões, ali presentes, serviram de 

fundamentação teórica para a elaboração da Agenda 21, e, posteriormente, subsidiaram 

as discussões durante a 2ª Conferência da ONU para assentamentos humanos resultando 

na Agenda Habitat.  

 

1.2.1 Agenda 21 
A II Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CNUMAD-II), realizada de 3 a 14 de junho de 1992 na cidade do Rio de Janeiro, 

também chamada de Cúpula da Terra ou, mais conhecida como a “ECO-92”, tinha 

como principal objetivo a conciliação do desenvolvimento sócio-econômico planetário 

com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra.  Deste evento frutificaram 
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documentos importantes, tais como a Carta da Terra5 (Código Ético Planetário); três 

convenções (Biodiversidade, Desertificação e Mudanças Climáticas); uma declaração 

de princípios sobre florestas; a Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento; 

e, o principal deles, a Agenda 21, com as bases para que cada país elabore seu plano de 

preservação do meio ambiente.  

A Agenda 21 é: 

“um plano de ação para ser adotado global, nacional e localmente, por organizações 

do sistema das Nações Unidas, governos e pela sociedade civil, em todas as áreas em 

que a ação humana impacta o meio ambiente. Constitui-se na mais abrangente 

tentativa já realizada de orientar para um novo padrão de desenvolvimento para o 

século XXI, cujo alicerce é a sinergia da sustentabilidade ambiental, social e 

econômica, perpassando em todas as suas ações propostas.” (MMA, 2008) 

A construção da Agenda 21 Brasileira se deu durante os anos de 1996 a 2002, onde o 

governo brasileiro juntamente com a população brasileira, em um total de 40mil 

pessoas, resultou em dois documentos: a Agenda 21 Brasileira – Ações Prioritárias e a 

Agenda 21 – Resultados da Consulta Nacional. 

O conceito de “Desenvolvimento Sustentável” é examinado pela Agenda 21, cujo marco 

teórico trabalhado leva em consideração duas noções básicas para a construção do tema 

“Cidades Sustentáveis”: a de Sustentabilidade Ampliada e Sustentabilidade 

Progressiva. A primeira busca a sinergia entre as dimensões ética, temporal, social e 

ambiental, tendo a esfera “local”, no caso o município, como o locus privilegiado para a 

prosperidade de temas como a democracia participativa, descentralização, eficiência, 

equidade, cidadania, autonomia e pertencimento. A segunda trabalha a sustentabilidade 

como um processo pragmático de desenvolvimento sustentável, onde se busca a 

retirada, paulatina, da legitimidade de mecanismos e instrumentos que contribuem para 

que a economia e a sociedade permaneçam em bases insustentáveis, fragmentando os 

conflitos e tornando-os administráveis no tempo e espaço (Agenda 21 Brasileira, 2004). 

Agenda 21 Brasileira (2004) estrutura-se em 21 objetivos dentro de 5 estratégias de 

atuação: (i) A economia da poupança na sociedade do conhecimento; (ii) Inclusão social 

para uma sociedade solidária; (iii) Estratégia para a sustentabilidade urbana e rural; (iv) 

Recursos naturais estratégicos: água, biodiversidade e florestas; e (v) Governança e 

                                                            
5 A Carta da Terra, que não foi concluída durante a ECO92, teve a sua retomada em 1997 e sua redação 
final foi aprovada somente em 2000. 
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ética para a promoção da sustentabilidade. No que se refere aos aspectos de 

sustentabilidade das cidades, a estratégia 3 apresenta o objetivo 10, que versa sobre a 

“Gestão do espaço urbano e a autoridade metropolitana” e aponta as seguintes diretrizes 

de ações e recomendações (Agenda 21 Brasileira, 2004):  

• Promover a reforma do Estado, dentro da nova filosofia do federalismo cooperativo, 

tornando-o mais ativo e promotor do desenvolvimento urbano sustentável. 

• Garantir a governança e a sustentabilidade das cidades, criando a Autoridade 

Metropolitana. Na prática, significa criar uma legislação comum e consórcios 

participativos entre as prefeituras das regiões metropolitanas para a gestão integrada de 

seus serviços públicos. 

• Fortalecer a dimensão territorial no planejamento estadual, estimulando a regionalização 

interna dos estados federados e a cooperação entre municípios que tenham problemas 

urbanos e ambientais comuns por integrarem região metropolitana, aglomeração urbana, 

microrregião ou a mesma bacia hidrográfica. 

• Combater a produção irregular e ilegal de lotes urbanos e o crescimento desnecessário da 

área de expansão urbana das cidades, pela aplicação efetiva de instrumentos de regulação 

do solo _ urbano e rural _ e da adoção de mecanismos de controle e fiscalização eficazes.  

• Desenvolver linhas específicas para a locação social, pelo aproveitamento do estoque 

existente e recuperação das áreas centrais degradadas, visando ampliar a oferta de 

alternativas habitacionais e o acesso à moradia adequada para aqueles que não têm 

condições de adquirir uma unidade habitacional.  

• Criar e/ou fortalecer órgãos de planejamento urbano e regional reforçando a dimensão 

ambiental em suas estruturas técnico-burocráticas, aperfeiçoando suas bases de dados 

sobre unidades territoriais de gestão e planejamento.  

• Implementar instrumentos de recuperação, pelo Poder Público, de parcela da valorização 

fundiária, resultante dos investimentos em infra-estrutura e melhorias urbanas, visando 

gerar recursos para programas habitacionais e de melhorias do meio ambiente.  

• Promover a elaboração dos planos diretores, conforme exigência do Estatuto da Cidade 

que põe à disposição dos governantes e da população, novos instrumentos de ação, 

negociação e de controle da intervenção urbana.  

• Promover o aperfeiçoamento do sistema tributário brasileiro nos três níveis de governo 

visando à incorporação e à viabilização de instrumentos econômicos que promovam o uso 

sustentável dos recursos naturais e a adoção de princípios de extrafiscalidade que 

estimulem ações, empreendimentos e comportamentos sustentáveis dos agentes públicos e 

privados.  

• Implementar sistemas integrados de gestão urbana e que contemplem a descentralização e 

as parcerias, melhorando a qualidade e a eficiência tanto institucional quanto dos serviços 

prestados à população. 
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1.2.2 Agenda Habitat 
A segunda Conferência das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (HABITAT 

II), realizada de 3 a 14 junho de 1996, em Istambul, na Turquia, também chamada de 

Cúpula da Cidade, teve como premissa a adoção de dois objetivos de igual importância: 

Moradias adequadas para todos e desenvolvimento de assentamentos humanos 

sustentáveis em um mundo em urbanização.  Deste evento frutificaram documentos 

importantes como a Declaração de Istambul e a Agenda Habitat. Este último traça um 

panorama geral da situação dos assentamentos humanos no mundo, elencando 

compromissos e procedimentos capazes de oferecer respostas às demandas por padrões 

sustentáveis de vida nos assentamentos humanos. 

A implementação de ações e medidas concretas, que encaminhem soluções para os 

graves problemas urbanos acumulados, se faz premente diante do cenário de crescente e 

contínua deterioração dos assentamentos humanos que penaliza, sobretudo, as 

populações urbanas dos países em desenvolvimento (FERNANDES, 2003).  

Para tal, a Agenda Habitat estabelece que é da responsabilidade dos Estados Nacionais a 

promoção de políticas e programas nacionais que viabilizem a superação dos 

desequilíbrios sociais, econômicos e ambientais e as graves conseqüências provenientes 

da má qualidade de vida a que está submetido expressivo contingente populacional, em 

todo o mundo (FERNANDES, 2003). 

Os dois objetivos da Agenda Habitat são norteados por princípios, tais como eqüidade, 

erradicação da pobreza, desenvolvimento sustentável, qualidade de vida, fortalecimento 

da família, cidadania e participação, parceria solidariedade, habilitação e promoção da 

saúde humana e ambiental; e resultaram na elaboração de sete metas a serem 

compromissadas pelos Estados Nacionais (FERNANDES, 2003): 

i. Moradia Adequada para todos;  

ii. Assentamentos Humanos Sustentáveis;  

iii. Habilitação e Participação;  

iv. Igualdade de Gênero; 

v. Financiamento de Habitações e Assentamentos Humanos; 

vi. Cooperação Internacional;  

vii. Avaliação dos Progressos. 
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No que se refere à meta “Assentamentos Humanos Sustentáveis”, destaca-se, 

inicialmente, o objetivo da busca por uma vida saudável, segura e produtiva, através da 

compatibilização entre o desenvolvimento econômico e social e a proteção ambiental, 

devendo-se, ademais, ser perseguidos outros compromissos que compreendam 

particularmente: o desenvolvimento de assentamentos humanos acessíveis e socialmente 

integrados; um desenvolvimento sustentável que atraia investimentos, gerando emprego 

e renda; a integração entre planejamento e gestão urbana; a oferta de infra-estrutura 

ambiental; o atendimento às necessidades básicas, reduzindo o impacto ecológico dos 

assentamentos humanos; a promoção de sistemas de transportes ambientalmente mais 

eficientes; e o desenvolvimento de tecnologias com mais eficiência energética 

(FERNANDES, 2003).  

 

1.2.3 Estatuto da Cidade (2001) 
Sancionada em 10 de julho de 2001, a Lei Federal n. 10.257, melhor conhecida como o 

Estatuto da Cidade estabelece, nos seus artigos 1º  e 2º, diretrizes de ordem pública e de 

interesse social que regulam o uso comum da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental; 

de garantir o direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana e aos serviços públicos, ao 

trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; de estabelecer a gestão 

democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos 

vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

 

1.3 Enverdecimento Urbano como Alternativa Contributiva à 
Sustentabilidade 

Segundo NEIRA ALVA (1997), a destruição da camada vegetal resulta em problemas 

que afetam o meio ambiente urbano.  De fato, o solo e a vegetação fazem parte de um 

ecossistema balanceado, no manejo efetivo da precipitação e da radiação solar. Em 

áreas naturais, parte da precipitação é infiltrada no solo, parte é percolada para os 

lençóis freáticos e parte é evapotranspirada, pela vegetação, para a atmosfera, 

perfazendo as etapas do ciclo hidrológico e atuando na função de resfriamento da 



29 
 

radiação solar excessiva. Em ambientes densamente construídos, as áreas verdes são 

reduzidas pela impermeabilização do solo, o que reduz drasticamente a infiltração da 

água no solo (GETTER & ROWE, 2006). Segundo SCHOLZ-BARTH (2001), em áreas 

florestais a precipitação é absorvida em 95%, enquanto que em áreas urbanas, onde a 

impermeabilização chega a índices de 75% e até 100%, essa absorção é de apenas 25% 

do total precipitado. Desta forma, água superficial em excesso aumenta as chances de 

transbordamentos de rios e inundações urbanas que provocam danos às construções, 

podendo causar sérios problemas à população, além de sobrecarregar o sistema de 

drenagem urbana. Somado a isso, a qualidade destas águas superficiais fica totalmente 

comprometida, pois a superfície construída da cidade coleta poluentes tais como óleos, 

metais pesados, sais, pesticidas e excreta animal. 

No sentido de reverter este quadro, a adoção de novas áreas verdes se mostra como uma 

alternativa contributiva à sustentabilidade das cidades. No entanto, a falta de solo 

urbano, disponível para a implantação dessas novas áreas verdes, sugere como 

alternativa o aproveitamento de superfícies construídas para a aplicação de vegetação, 

tal como os telhados verdes. Segundo estudos desenvolvidos por WONG (2005), a 

representatividade das áreas de coberturas pode chegar a 26% da área total de uma 

cidade.  

No caso de mitigação dos problemas ambientais urbanos, os telhados verdes funcionam 

de forma benéfica em três principais aspectos: (i) na redução e retardo do fluxo 

superficial de água precipitada (KOLB, 2004), (ii) na redução do efeito de ilha de calor 

ao absorver a radiação solar que incidiria nas superfícies construídas (PECK et al, 1999) 

e (iii) mitigação da poluição do ar ao filtrar gases poluentes no ar e material particulado, 

o qual será integrado ao substrato ou até absorvido dentro do tecido vegetal (PECK & 

KUHN, 2001).  
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1.4 Considerações 
 

"A cidade. Os modernos quase que completamente esqueceram o verdadeiro 

sentido desta palavra: a maior parte confunde as construções materiais de 

uma cidade com a própria cidade e o habitante da cidade com um cidadão. 

Eles não sabem que as casas constituem a parte material, mas que a 

verdadeira cidade é formada por cidadãos." 

Jean-Jacques Rousseau - O Contrato Social 

 

Apesar da forma diferenciada em que se dá esta expansão urbana global, os resultados 

se traduzem no aumento da pressão ambiental sobre os recursos naturais, o que para a 

manutenção destes ecossistemas inter-relacionados é vital, mas que para a capacidade 

de suporte do planeta pode ser um agravante. 

Destarte, a busca pela sustentabilidade ambiental nas cidades se faz premente.  

No que se refere aos aspectos regulatórios, em nível municipal o Estatuto da Cidade 

define-se como um novo marco legal para as políticas públicas urbanas, que somado à 

Agenda 21 Brasileira, a qual trata das questões ambientais urbanas, e à Agenda Habitat, 

que trata das questões de assentamentos humanos sustentáveis, vem a dar suporte aos 

municípios brasileiros para assegurarem o direito de todos os cidadãos ao acesso 

progressivo à moradia adequada e à vida em cidades socialmente inclusivas, 

economicamente produtivas e ambientalmente sustentáveis.  

No que se refere aos aspectos biológicos, a ampliação de áreas verdes é uma solução 

abrangente, pois atua beneficamente em várias frentes e a sua aplicação, em larga 

escala, em superfícies construídas se mostra como a única alternativa de aumentar a área 

verde útil da cidade, adaptando este ambiente construído, ao invés de destruí-lo, 

revitalizando áreas degradadas e incrementando a capacidade de resiliência do 

ecossistema urbano, na sua capacidade adaptativa frente aos impactos adversos.  

Com base no supracitado, o capítulo 2 aborda questões referentes ao aproveitamento de 

água de chuva em meio rural e urbano. 
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2 APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE 
CHUVA 

 

ÁGUA: nem tanto, nem tão pouco! 
ANA 

 

2.1  Introdução 

Como essência ao desenvolvimento e manutenção da vida da biosfera, a água tem sido 

foco de atenção crescente, por se tratar de um recurso estratégico e um bem comum a 

ser compartilhado por toda a humanidade. No entanto, deriva desta mesma humanidade, 

através da complexidade de seus usos múltiplos, a crescente degradação deste recurso, 

bem como a diminuição de sua disponibilidade em qualidade adequada para o seu 

consumo pelos mais diversos ecossistemas. 

O efeito paradoxal das ações humanas tem resultado na sistemática deterioração dos 

recursos hídricos, pois, de um lado, se utilizam deste recurso para a sua sobrevivência e 

desenvolvimento econômico e, de outro, poluem suas fontes e comprometem o seu ciclo 

hidrológico através do despejo de resíduos líquidos e sólidos nos rios, lagos e represas, 

alterando o uso do solo em áreas alagadas e destruindo florestas e matas ciliares.  

Com o aumento progressivo da população humana no planeta, cada vez maior tem sido 

a demanda por água de qualidade e em quantidade para atender esse crescente 

contingente. E mais crescente ainda tem sido os níveis de tensão oriundos dos usos 

diversos, os quais são conflitantes, uma vez que têm demandado água para o 

abastecimento público, a geração de energia elétrica, a agricultura, o transporte, a 

recreação e o turismo, a indústria e, não menos importante, para a disposição de 

resíduos.  Ademais, com a degradação dos mananciais de água, proliferam os casos de 

problemas de saúde por doenças de veiculação hídrica, que quando epidêmica afeta todo 

o desenvolvimento sócio-econômico de uma população. Este quadro se agrava quando 

se tratam de países em desenvolvimento, onde o alto índice de pobreza é uma realidade, 

a qual está diretamente relacionada com a proliferação de epidemias (BLOOM & 

CANNING, 2006). 
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Se a água em qualidade e quantidade é fundamental para a vida humana e para a 

manutenção de suas atividades, tanto no meio rural, quanto no meio urbano, o aumento 

populacional e o êxodo rural que provocam o adensamento das cidades, geram uma 

série de problemas relacionados diretamente a este recurso. O aumento da demanda por 

água sobrecarrega os mananciais, cujos níveis de poluição e escassez comprometem a 

capacidade de atendimento por parte do sistema de abastecimento público. Somado a 

isso, o aumento da impermeabilização do solo urbano diminui consideravelmente as 

áreas de percolação de águas pluviais e o sistema urbano de drenagem obsoleto e 

deficitário, o qual já não atende à demanda de escoamento das águas pluviais cada vez 

mais intensos, são situações que potencializam as inundações.  

A alternativa seria a adaptação da prática da coleta da água de chuva em meio rural para 

o meio urbano. No meio rural, principalmente em regiões que sofrem com déficit 

hídrico, a proliferação em larga escala desta antiga prática incrementa a fixação do 

homem no campo e o desenvolvimento da economia agropecuária familiar em regiões 

semi-áridas. No meio urbano, tal prática pode contribuir para solucionar tanto a falta de 

água sentida nos grandes centros urbanos, quanto de minorar os eventos de enchentes e 

seus efeitos nocivos.  

No entanto, é nos grandes centros urbanos que o ar atmosférico encontra-se mais 

poluído, devido, às atividades antropogênicas. Dependendo dos fluxos das massas de ar, 

esta poluição pode afetar a qualidade de vida da população e em eventos de 

precipitação, esta poluição interfere na qualidade da água de chuva que incide em áreas 

urbanas, periurbanas e até rurais, a qual provoca danos em construções e monumentos, 

na vegetação, degradando parques e colheitas, podendo vir a comprometer os aspectos 

sócio-culturais e econômicos da região. 

Destarte, este capítulo pretende abordar os aspectos do ciclo hidrológico na formação da 

chuva, dando mais ênfase em precipitações continentais. Ademais, serão abordados os 

aspectos históricos de captação de água de chuva e das técnicas de seu armazenamento 

em cisternas, para depois apresentar dados de consumo e qualidade. Por fim, serão 

apresentados 4 estudos de caso de captação de água de chuva: dois exemplos brasileiros 

em meio rural e dois em meio urbano, sendo um brasileiro e um alemão. 
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2.2  Água de Chuva: Antecedentes 
 

2.2.1 O Ciclo Hidrológico 

O processo de circulação da água pelos sistemas da Terra, chamado de ciclo 

hidrológico, é um modelo físico quase estável e auto-regulável, configurando a relação 

interdependente do moto-contínuo de toda a água existente na Terra nas suas três fases: 

sólida, líquida e gasosa, a qual perpassa de um reservatório a outro, em ciclos 

complexos. Tais receptáculos são: a umidade atmosférica, os rios, os lagos, os solos 

saturados, os lençóis freáticos, os aqüíferos subterrâneos, as calotas polares e os 

oceanos. Para TUNDISI (2003), o ciclo hidrológico é o princípio unificador 

fundamental de tudo o que se refere à água no planeta e compõe-se de: 

1. Precipitação: originada da condensação do vapor d’água, podendo ser líquida 

(chuva) ou sólida (neve ou gelo) é a água que se soma à superfície da terra, 

desde a atmosfera. 

2. Evaporação: advinda principalmente dos oceanos e também dos rios, lagos e 

represas é o processo de transformação da água na sua fase líquida em vapor 

d’água. 

3. Transpiração: oriunda da vegetação é o processo de perda de vapor d’água, o 

qual se soma à atmosfera. 

4. Infiltração: é o processo no qual a água é absorvida pelo solo. 

5. Percolação: advinda da infiltração no solo, é o processo pelo qual a água se 

insere nas formações rochosas até o lençol freático. 

6. Drenagem: entrementes que a chuva precipita, é toda a movimentação de 

deslocamento da água pela superfície da terra.  

A figura 2.1 apresenta os principais processos do ciclo hidrológico. 
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Figura 2.1 – O Ciclo Hidrológico. 

Fonte: Adaptado de “Stream Corridor Restoration” (FISRWG, 1998). 

A formação das nuvens tem sua origem na condensação do vapor d’água presente na 

atmosfera, vapor este que por sua vez advém do processo de evaporação de diversas 

fontes tais como: oceanos, solos, córregos, vegetação e transpiração. Do volume 

condensado, uma parte é precipitada nos continentes e a outra parte é precipitada nos 

oceanos.  

Os fluxos de evaporação, precipitação e drenagem para os oceanos, expressos em 

volume (km3) na figura 2.2., permitem o entendimento dos quantitativos da água 

existente no planeta. O volume anual de água evaporada dos oceanos é da ordem de 

505.000 km3, no entanto apenas 458.000 km3 de água são precipitados de volta aos 

oceanos. Os demais 47.000 km3 de água evaporada dos oceanos são transferidos aos 

continentes, onde se somam aos 72.000 km3 de vapor de água advindos da transpiração 

e evaporação nos continentes, resultando no quantitativo de precipitação de 119.000 

km3.  
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Figura 2.2 – Fluxos anuais do Ciclo Hidrológico (volume/ano). 

Fonte: Ilustração elaborada pela autora, a partir de dados de TUNDISI, 2003 e SETTI, 2001. 

O volume de água advindo da precipitação é considerável quando se trata de seu 

aproveitamento frente à escassez e o seu controle frente às enchentes urbanas.  

Para o caso do Brasil, devida à sua vasta extensão territorial e à complexidade de sua 

topografia, este apresenta diferentes regimes de precipitação, abrangendo desde a região 

equatorial até latitudes subtropicais e uma grande variedade de climas com 

características regionais díspares. A figura 2.3 apresenta as isoietas com os diferentes 

índices pluviométricos médios por todo o Brasil. Deste mapa observa-se que é na região 

nordeste que se concentra o menor índice pluviométrico, cujas médias pluviométricas 

variam entre 600 e 900 milímetros por ano. No entanto, segundo dados do Ministério da 

Integração Nacional (MIN, 2005), os eventos de chuva oscilam entre 300 e 700 

milímetros de precipitação ao ano. Já, segundo MERLINO (2007), a cidade de 

Cabaceiras, no centro do Cariri Paraibano, apresenta o menor índice pluviométrico do 

País, com 278 milímetros ao ano, onde o período chuvoso se concentra em apenas dois 

meses. Em contrapartida, as maiores pluviometrias estão no litoral do Amapá, na foz do 

rio Amazonas e no setor ocidental da região norte e chegam a 5.000 milímetros ao ano 

(DIAS & MARENGO, 1999).  
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Figura 2.3 – Precipitação média anual no Brasil. 

Fonte: SETTI et al., 2001. 

 

Entendida como a quantidade de água, efetivamente disponível, de forma duradoura ou 

“permanente” (VIEIRA, 1999), a disponibilidade hídrica no Brasil, como apresentada 

na figura 2.4, é crítica em três regiões: a centro-oeste, a sudeste e a nordeste. Mas no 

caso da região nordeste a situação se agrava por estar nela localizada a região semi-árida 

do país.  
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Destarte, vale ressaltar os aspectos técnicos de sua captação ao longo da história da 

humanidade. 

 

2.2.2 Aspectos Históricos da Captação de Água de Chuva 

A água de chuva armazenada em grandes folhas da vegetação circundante parece ter 

sido a primeira forma de armazenamento de água de chuva, servindo de fonte de água 

potável para o homem primitivo, quando longe de receptáculos maiores como lagos e 

rios.  

Com a passagem do nomadismo ao sedentarismo, através do domínio das técnicas de 

agricultura e de criação de animais, os povos foram se organizando e se estabelecendo 

em áreas férteis e próximas aos mananciais de água. Com a proliferação desses núcleos 

populacionais, outras áreas começaram a ser ocupadas, já não tão próximas destes 

mananciais, e o abastecimento de água para consumo humano tornou-se uma atividade 

cada vez mais pesada, por se dar em trajetos cada vez mais distantes. Este quadro 

agravou-se quando estas áreas foram atingidas por períodos de estiagem fazendo com 

que estes mananciais diminuíssem as suas vazões.  Como alternativa à falta de água, 

surgiu a prática da coleta de água de chuva e seu armazenamento, em pequenos 

vasilhames de cerâmica, para a sobrevivência de núcleos familiares.  

Com a organização das sociedades e para enfrentar os longos períodos de estiagem, os 

pequenos vasilhames de armazenamento de água foram dando lugar a receptáculos 

maiores como barragens, que por sua vez, para enfrentar os altos índices de evaporação 

ou contaminação por animais de criação, deram lugar às cisternas cobertas e semi-

enterradas. 

Inventada independentemente em muitas partes do mundo, o aproveitamento da água de 

chuva é uma prática em uso já há milhares de anos (GNADLINGER, 2000) e o primeiro 

registro escrito na história da humanidade, da prática da captação da água de chuva e 

armazenamento em cisternas, data de 850 a.C., registro este, feito em uma pedra de 

basalto negro, mais conhecida como a Pedra Moabita (figura 2.5), onde, segundo 

WAHLIN (1995) e TOMAZ (2003), estava inscrita, além das bravuras de guerras 
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vencidas, a recomendação do Rei Mesha de Moabe, na Jordânia, para a construção de 

cisternas de armazenamento de água de chuva. 

…e eu fiz dois reservatórios no meio de Qerkhah6. Agora não havia nenhuma cisterna 

na cidade, assim eu disse a todas as pessoas, "Que todo homem faça para si próprio 

uma cisterna na sua casa".  

 

Figura 2.5 – Pedra Moabita (Mesha Stele) exposta no museu do Louvre. 

Fonte: foto7 de Ian Zabel, novembro de 2007.  

Segundo WAHLIN (1995), esta talvez tenha sido a primeira vez em que as cisternas 

tenham sido mencionadas, no entanto, o dispositivo em si foi inventado muito antes e, 

de fato, de acordo com NEGEV e GIBSON (2001), as primeiras cisternas foram 

cavadas na metade para o final da Idade do Bronze (2200-1200 a.C.). A água da chuva 

coletada e armazenada nelas durante uma curta estação chuvosa era suficiente para, pelo 

menos, uma estação seca. Em alguns lugares da Palestina a cisterna era a principal, 

quando não era a única, fonte água para consumo humano, tanto em tempos de paz, 

como também em tempos de guerra. Logo no início da Idade do Ferro (1200-1000 a.C.) 

as paredes das cisternas começaram a ser cobertas com gesso, o que prolongava 

consideravelmente o tempo de armazenamento da água. Tal técnica tornou-se uma 

                                                            
6 Traduzido como al-Karak.  
7 http://picasaweb.google.com/ianzabel/ParisInTheFall/photo#5137264008821342482 
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importante inovação, pois possibilitou estender as áreas de ocupação nas regiões 

montanhosas. 

Segundo WAHLIN (1995), datar as primeiras cisternas na metade da era do bronze 

pode ser muito recente, pois na cidade de Jawa, no deserto de lava preta no nordeste da 

Jordânia, existe um sofisticado sistema de coleta de água que foi planejado e construído 

antes de 3000 a.C. Segundo HELMS (1981), enquanto as cisternas artesanais não 

fizeram aparentemente parte disto, uma caverna natural (figura 2.6) foi utilizada como 

um recente antepassado das estruturas posteriores, as cisternas construídas ou artificiais. 

 

Figura 2.6 – Cisterna em caverna, em Masada, Israel. 

Fonte: TOMAZ, 2003. 
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Segundo WAHLIN (1995) as cisternas domésticas mais antigas também encontradas na 

Palestina pertencem ao período calcolítico8, antes do ano 3000 a.C. Porém, as cisternas 

não seriam construídas em grande quantidade antes da Idade do Ferro.  

Segundo EVENARI et al. (1971) as cisternas de Negev, no deserto de Israel, datadas do 

segundo período da idade do Ferro foram cavadas em solo argiloso e forradas com uma 

camada de pedras grandes para assegurar a estabilidade das paredes. Além destas, 

cisternas esculpidas em rochas (figura 2.7) começam a aparecer na era nabateana, nos 

últimos dois séculos antes de nossa era (200 a.C.). 

 

Figura 2.7 – Cisterna Nabateana esculpida em pedra sem a tampa com canaletas. 

Fonte: http://www.auac.ch/iwfp/season2001/III.html 

A construção das cisternas variou no tempo e no espaço e nas civilizações seguintes 

como a grega e a romana, a captação de água de chuva fazia parte da estrutura do 

telhado da casa. No caso da domus romana, na parte central havia um átrio com uma 

abertura no telhado, chamado de compluvium, cuja água da chuva que por ali entrava 

era armazenada em uma cisterna aberta, quase uma piscina, chamada de impluvium 

(figura 2.8) (MALISSARD, 1996). 

                                                            
8 Período de transição entre o neolítico e a idade do bronze. 
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Figura 2.8 – Cisterna romana impluvium e a abertura no telhado chamado de compluvium. 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Impluvium  

Com o domínio do processo construtivo do concreto hidráulico, com pozolana e cal, 

grandes cisternas foram construídas para abastecerem as vizinhanças, como a comunal 

cisterna de Cosa, colônia republicana ao norte da Itália (BROWN, 1980) (Figura 2.9).  

 

Figura 2.9 - Cisterna comunal em Cosa, Itália. 

Fonte: http://id-archserve.ucsb.edu/arthistory/152k/water.html  

Segundo GNADLINGER (2000), na Província de GANZU, na China, poços de 

armazenamento de água de chuva já existiam, no Planalto de Loess, há 2000 anos. Tal 
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situação resolveu o problema de falta de água no local e resultou no desenvolvimento 

econômico e social da região.  

Na Índia, um projeto de pesquisa, desenvolvido pelo Centro de Ciência e Meio 

Ambiente, intitulado Dying Wisdom listou diversas experiências tradicionais de 

aproveitamento de água de chuva e armazenamento em Kunds (cisternas) em 15 zonas 

ambientais deste país (AGARAWAL & NARAIN, 1997).  

No Iram, ainda é possível encontrar os abambars, que são os sistemas tradicionais de 

coleta e armazenamento de água de chuva para as comunidades (GNADLINGER, 2000) 

(Figura 2.10). A sua cobertura oval permite que a água evaporada se condense na 

superfície interna e escorra pelas paredes de volta ao montante armazenando em estado 

líquido. 

 

Figura 2.10 - Cisterna ou Abanbar no Iran. 

Fonte: (GNADLINGER, 2000). 

No México, esta prática também foi muito usada e ainda hoje existem vestígios da 

época dos Maias e dos Astecas, onde os Chultuns (figura 2.11) ou Cenotes garantiam o 

abastecimento de água para a irrigação e de beber à população da cidade de Oxkutzcab, 

localizada no pé da montanha Puuc, na península do Yukatán.  
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Figura 2.11 - Chultun no México. 

Fonte: (GNADLINGER, 2000). 

Segundo WAHLIN (1995), as cisternas antigas foram vistas como notáveis e pitorescas, 

mas raramente como eficientes e pertinentes em um contexto moderno.  Com o aumento 

da demanda por água surge o aqueduto como alternativa de translado, por gravidade, de 

grandes volumes de água de mananciais longínquos para o abastecimento de núcleos 

populacionais, onde as cisternas passam a ser apenas áreas de armazenamento de uma 

água já não mais da chuva.  

Segundo GNADLINGER (2000), o processo de invasão e colonização destas 

civilizações antigas que introduziu novos sistemas de agricultura, várias espécies novas 

de animais domésticos, espécies vegetais exóticas e métodos construtivos importados, 

não eram adaptados à realidade ambiental e cultural do Yukatan. Ademais, o processo 

colonizador Britânico na Índia foi mais além com a criação de impostos no uso da água, 

além de forçar a população a abandonar os vilarejos baseados na prática da coleta da 

água de chuva, causando o colapso de um sistema milenar. 

Estima-se que esteja aí o marco zero do longo processo de obsolescência das cisternas 

em aglomerações urbanas. Ademais, pode-se considerar que o advento da Revolução 

Industrial, no final do século XVIII e o progresso técnico nos séculos XIX e XX, foram 
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determinantes neste processo, pois tanto viabilizaram o desenvolvimento de práticas 

modernas de irrigação adequadas a zonas temperadas as quais, através das práticas de 

colonização agrícola, foram impostas em áreas de clima árido; quanto o 

desenvolvimento técnico de bombas elétricas de bombeamento de poços de água, 

passando pela construção de grandes reservatórios, e a produção em larga escala de 

tubos e conexões, possibilitando a consolidação do sistema público de abastecimento de 

água nas aglomerações humanas, sistema este que se tornou norma a ser obedecida em 

áreas urbanas. 

 

2.3  Água de chuva para consumo humano 
 

A qualidade da água depende do ambiente natural ou antrópico onde ela se encontra. 

Segundo REBOUÇAS et al. (1999), é através da composição da água que se avalia a 

sua qualidade e dependendo do uso dado, a qualidade pode atingir elevados graus de 

complexidade (figura 2.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 – Árvore da qualidade total da água. 

Fonte: REBOUÇAS et al. (1999). 

A qualidade da água da chuva dependerá da característica da atmosfera, a qual ela 

atravessa, antes de cair na Terra. A massa de ar presente na atmosfera é composta por 

Metais Tóxicos Ânion Cátions Sintéticos Naturais 

Turbidez Gases 
Dissolvidos

Constituintes 
Inorgânicos

Constituintes 
Orgânicos 

Qualidade Física Qualidade Química Qualidade Biológica 

QUALIDADE TOTAL



46 
 

partículas sólidas e gases, de variadas origens (tabela 2.1), os quais são dissolvidos e 

lixiviados na chuva que cai na terra. 

Tabela 2.1 – Origens e associações dos componentes químicos da água de chuva. 

Origem Associações 
Marinha Cl – Na – Mg – SO4 
Solos Al – Fe – Si – Ca – (K, Mg, Na) 
Biológica NO3 – NH4 – SO4 – K 
Queimadas NO3 – NH4 – P – K – Ca – Na – Mg – SO4 
Poluição Industrial SO4 – NO3 – Cl  
Insumos Agrícolas K – PO4 – NH4 – NO3 

Fonte: BERNER, E. K, & BERNER, R. A. (1987) apud REBOUÇAS et al. (1999) 

A captação desta água atmosférica, principalmente em áreas densamente urbanizadas, 

resulta em uma água poluída e ácida e, portanto, imprópria para o consumo humano. 

Para torná-la própria para o consumo humano, sua qualidade deve ser analisada e deve 

atender aos parâmetros de potabilidade de cada país. 

No ambiente doméstico, as necessidades humanas primordiais em relação à água são 

para beber e cozinhar. Seqüencialmente, têm-se os usos tais como: descarga em bacias 

sanitárias, banho e uso pessoal, lavanderia e lavagem na cozinha. E finalmente, os 

demais usos, e também relacionados ao consumo per capita, são: rega de jardim, 

piscina, lavagem de carro e da casa. Segundo a norma ABNT NBR 5626/82, a qual 

apresenta uma lista com o consumo predial diário de água para diversos tipos de 

edificações, determina que uma unidade familiar de padrão baixo, médio e alto devem 

ter uma capacidade de abastecimento em água diário e per capita de 150, 250 e 300 

litros, respectivamente. Segundo TUNDIZI (2005), a utilização da água por um núcleo 

familiar se dá com 560 litros diários e per capita, conforme a tabela 2.2 que segue. 

 Tabela 2.2 – Uso de águas em residências . 

Uso diário  
per capita 
(560 litros) 

Consumo dentro 
de casa 

(280 litros) 

Toaletes 45% 
Banho e uso pessoal 30% 
Lavanderia e cozinha 20% 
Beber e cozinhar 5% 

Consumo  
fora de casa 
(280 litros) 

Lavagem e irrigação de quintal Quantidades 
variáveis Piscina 

Lavagem de carro 

Fonte: TUNDIZI (2005). 
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No entanto, alguns destes usos exigem níveis de potabilidade, enquanto que outros não, 

sendo assim chamados de usos “não nobres”, para os quais se poderia muito bem usar a 

água de chuva. Para TOMAZ (2003) os possíveis usos para a água de chuva são: 

descarga em bacias sanitárias, irrigação de gramados, lavagem de veículos, limpeza de 

calçadas e ruas, limpeza de pátios e espelhos d’água.  

 

2.3.1 Aproveitamento de Água de Chuva no Meio Rural 

Ainda hoje a prática da captação de água de chuva e o seu armazenamento em cisternas 

são muito populares e têm sido muito usados, principalmente, em áreas onde o sistema 

público de abastecimento de água é precário ou inexistente. A localização tem se dado 

especialmente, em regiões áridas e semi-áridas do planeta, que segundo GNADLINGER 

(2000), chega a quase 30% da superfície da Terra (figura 2.13).  

 

Figura 2.13 – Mapa-múndi com a distribuição das áreas semi-áridas. 

Fonte: TOMAS & MIDDLETON (1994). 

O Brasil possui uma extensa área geográfica semi-árida que cobre quase toda a região 

nordeste, abrangendo uma área de 969.589,4 km2, com 1.131 municípios nos estados de 

Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte 

e Sergipe (MIN, 2005) (figura 2.14).  
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Figura 2.14 – Nova delimitação do Semi-Árido. 

Fonte: MIN (2005). 

Nessa região o volume de água precipitado é em grande parte consumida pela 

evapotranspiração e a fração restante é relativamente pequena para compor o 

escoamento superficial direto, a infiltração e, posteriormente, o escoamento 

subterrâneo (VIEIRA, 1999).  

Desta maneira, no semi-árido brasileiro a prática da captação da água de chuva para o 

abastecimento humano mostra-se, ainda na atualidade, como uma alternativa de 

convivência do trabalhador e da trabalhadora rural com a seca. 
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O caso das cisternas no Semi-Árido brasileiro 

A rotina de uma família de trabalhadores rurais, típica do nordeste semi-árido brasileiro, 

começa com o despertar matutino da mulher e das crianças que saem de casa em busca 

de água para fazer o café para que o marido se alimente e saia para trabalhar no roçado. 

Com a ampliação dos períodos de estiagem, mais longos são estes percursos e a tarefa 

de carregar vasilhames de água na cabeça se torna mais árdua, cansando as mulheres e 

extenuando as crianças, as quais não conseguem dar continuidade às atividades 

escolares. A sobrecarga prolongada do peso desta tarefa também compromete a saúde 

física e nas crianças isso é mais grave, pois comprometem o crescimento uma vez que 

estas adquirem problemas de coluna. Ademais, outros problemas de saúde são muito 

freqüentes no semi-árido tais como a hipertensão provocada pela ingestão de água 

salobra e com a alimentação precária, a qual é suplantada pelo excesso de açúcar na 

nutrição diária, tem gerado número crescente de indivíduos com problemas de diabetes.  

Para reverter tal quadro, surge durante a 3ª Conferência das Partes da Convenção de 

Combate à Desertificação e à Seca – COP3, realizada em Recife, em julho de 1999, a 

ASA (Articulação do Semi-Árido) que hoje atua como um fórum de organizações da 

sociedade civil e que trabalha em prol do desenvolvimento social, econômico, político e 

cultural do Semi-Árido, contando com a participação de mais de 700 organizações de 

diversos segmentos tais como igrejas católicas e evangélicas, organizações não 

governamentais de desenvolvimento e ambientalistas, associações de trabalhadores 

rurais e urbanos, associações comunitárias, sindicatos e federações de trabalhadores 

rurais. Como instância máxima da articulação está a coordenação executiva da ASA, a 

qual é composta por dois membros de cada estado do Semi-Árido (Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe) e cujas instâncias subseqüentes são os Fóruns ou ASAs Estaduais e os grupos 

de trabalho (ASA, 2007).  

Como atuação, dois projetos estão em desenvolvimento pela ASA, com o apoio do 

Governo Federal, para sanar a problemática da falta de água para consumo humano no 

Semi-Árido Brasileiro: Cisternas para beber e cozinhar (P1MC) e plantar (P1+2).  

a. Programa P1MC  

Com o objetivo de beneficiar quase a totalidade de 5 milhões de pessoas em toda região 

semi-árida brasileira, com água potável para beber e cozinhar, a ASA criou, em 2003, o 
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Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semi-Árido: Um 

Milhão de Cisternas Rurais (P1MC). Desde então a ASA vem desenvolvendo todo um 

trabalho de articulação e de convivência com o ecossistema semi-árido, o qual se dá por 

meio do fortalecimento da sociedade civil, da mobilização desta, do envolvimento e 

capacitação das famílias, com uma proposta de educação processual. Os componentes 

das ações integradas do P1MC são: Mobilização, Capacitação, Construção de cisternas, 

Controle Social, Fortalecimento Institucional e Comunicação. Ademais, a ASA vem 

contando com o apoio da FEBRABAN, ANA, MMA e MDS, Diaconia e UNICEF. 

A construção no semi-árido das cisternas cilíndricas feitas com placas pré-moldadas, 

com dimensões de 2,40m de altura e 1,5m de raio permite o armazenamento de 17 m3 

de água, que pode ser captada das chuvas, por meio da instalação de calhas no beiral dos 

telhados das casas já existentes. Segundo SILVA (1988), este volume equivale à 

manutenção de uma família de 5 pessoas ao longo de 8 meses de estiagem com 14 litros 

de água/pessoa/dia9. O Programa P1MC tenciona garantir a independência e autonomia 

em água de cada família beneficiada. Tal fato se mostra importante, pois liberta o 

trabalhador rural dos compromissos de uma política assistencialista para que ele venha a 

escolher por si próprio os seus gestores públicos. Ademais, tal situação permite, a este 

mesmo trabalhador, buscar e aprender novas técnicas de convivência com o semi-árido, 

sempre com mais saúde e mais tempo para o desenvolvimento de outras atividades, tais 

como o cuidado com as crianças, os estudos e outras ações de integração e de 

desenvolvimento socioeconômicos da região.  

O Programa P1MC forma e capacita tanto os pedreiros da própria localidade em que as 

cisternas serão instaladas, quanto os familiares beneficiados. O processo se dá 

inicialmente através do apoio das entidades de base que gerenciam o financiamento do 

material empregado na fabricação das placas, montagem das cisternas e das calhas de 

captação de água de chuva, tais como: cimento, ferro, arame, brita, vedacit, calhas de 

zinco, pano, canos de PVC e joelho de PVC e supercal. Por sua vez as cisternas são 

construídas pelos pedreiros, os quais são remunerados, mas sempre em parceria com a 

família beneficiada a qual, atuando como contrapartida no processo, é responsável pelos 

serviços gerais de escavação do buraco onde será instalada a cisterna, além do 

                                                            
9 Segundo o IBGE (2008), a família típica brasileira é de 5 pessoas e o cálculo se dá da seguinte forma: 
(14 litros de água) x (5 pessoas) x (240 dias - oito meses) = 16.800 litros de água para manter uma família 
ao longo da estiagem de até 8 meses. Segundo SILVA (1988), a quantidade mínima de água por pessoa 
ao dia é de 14 litros para beber, cozinhar, lavar o rosto e escovar os dentes. 
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fornecimento de areia, água e alimentação dos pedreiros durante os três dias de 

fabricação das placas e montagem das cisternas.  

Tencionando aprofundar o conhecimento sobre o programa P1MC, foi realizado um 

estudo de campo no semi-árido brasileiro, o qual aconteceu em três etapas: Fortaleza, 

Recife e Petrolina (figura 2.15).   

 

 

Figura 2.15 – Trajeto percorrido durante o estudo de campo. 

Fonte: Mapa elaborado por Camilla Motta Santos 

A primeira etapa do estudo de campo aconteceu no interior do Ceará, no distrito de 

Ipueiras dos Gomes, pertencente ao Município de Caridade, onde aconteceu o curso de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, o qual foi ministrado pelos técnicos do Centro de 

Pesquisa e Assessoria ESPLAR10. Este curso faz parte do processo de capacitação das 

famílias (figura 2.16), sobre os cuidados no manuseio das cisternas, para evitar 

problemas futuros como rachaduras ou contaminação da água, entre outros. 

Posteriormente, as cisternas são construídas e entregues às famílias beneficiadas. Nas 

fotos 2.17 a 2.21, é possível acompanhar o processo construtivo das cisternas do 

programa P1MC. 

                                                            
10 Maiores detalhes no sitio de internet: http://www.esplar.org.br/  

sylvia
Stamp
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Figura 2.16 – Localização do Município de Caridade e o Curso de Capacitação. 

Fonte: fotos da autora. 

 

Figura 2.17 – Escavação do buraco e execução da laje de piso da cisterna. 

Fonte: CARITAS, 2001. 

 

Figura 2.18 – Fabricação das placas e Montagem das paredes da cisterna. 

Fonte: CARITAS, 2001. 
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Figura 2.19 – Primeira fileira completa e revestimento com ferro e argamassa na parede externa. 

Fonte: CARITAS, 2001. 

 

Figura 2.20 – Fabricação das placas da cobertura das cisternas e sua colocação sobre as vigas. 

Fonte: CARITAS, 2001. 

 

Figura 2.21 – Recobrimento com argamassa e a cisterna já pronta. 

Fonte: CARITAS, 2001. 
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A segunda etapa da viagem foi para visitar a sede da ASA onde em conversas com o seu 

presidente, Fernando Amorim, foi possível compreender a estrutura a atuação da ASA e 

de abrangência do Programa P1MC, cujo banco de dados já contabilizava em 07 de 

novembro de 2007 a construção de 221.514 cisternas, devidamente georeferenciadas, 

proporcionando água de qualidade para a população rural (figura 2.22).  

 

Figura 2.22 – Água das cisternas versus água de barreiro. 

Fonte: CARITAS, 2001. 

Ademais, apesar do sucesso do programa alguns problemas têm surgido, os quais estão 

diretamente relacionados com os aspectos políticos e econômicos locais.  

Um dos problemas mais interessantes a ser citado, pela sua abrangência e correlação 

com a realidade sócio-econômica do país, é o problema observado pela ASA com a 

duplicação de CPF das famílias beneficiadas. Uma vez selecionada as famílias que 

receberiam as cisternas, em uma determinada localidade, o chefe de cada uma delas se 

tornava o responsável e o seu cadastro de pessoa física (CPF) era registrado junto com 

os dados de sua família e de georeferenciamento da sua cisterna. No entanto, e ainda no 

cadastramento das famílias, o banco de dados da ASA começou a sinalizar alguns casos 

de duplicação de CPFs, só que em localidades distintas. Tal situação revelou um 

problema mais grave e de cunho estrutural do nosso modelo econômico. A duplicação 
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dos CPFs deveu-se ao simples e muito comum fato de que o agricultor brasileiro muitas 

vezes não é o proprietário das terras em que vive e trabalha. Ou seja, não é raro que no 

meio rural o proprietário “entra” com as terras e o agricultor “entra” com a sua força de 

trabalho e, desta forma, passa a trabalhar cerca de três dias na lavoura do patrão e 4 na 

sua própria lavoura. Tal prática nos remete às épocas medievais, onde o texto de 

HUBERMAN (1979) corrobora tal pensamento:  

“O camponês vivia numa choça do tipo miserável. Trabalhando longa e arduamente em 

suas faixas de terra... ...conseguia arrancar do solo apenas o suficiente para uma vida 

miserável. Teria vivido melhor, não fora o fato de que, dois ou três dias por semana, 

tinha que trabalhar na terra do senhor, sem pagamento.Tampouco era esse o único 

trabalho a que estava obrigado. Quando havia pressa, como em época de colheita, 

tinha primeiro que segar o grão nas terras do senhor. Esses “dias de dádiva” não 

faziam parte do trabalho normal. Mas isso não era tudo. Jamais houve dúvida quanto à 

terra mais importante. A propriedade do senhor tinha que ser arada primeiro, semeada 

primeiro e ceifada primeiro. Uma tempestade ameaçava fazer perder a colheita? Então, 

era a plantação do senhor a primeira a ser salva. Chegava o tempo da colheita, quando 

a ceifa tinha que ser rapidamente concluída? Então, o camponês deveria deixar seus 

campos e segar o campo do senhor. Havia qualquer produto posto de lado para ser 

vendido no pequeno mercado local? Então, deveriam ser o grão e o vinho do senhor os 

que o camponês conduzia ao mercado e vendia – primeiro. Uma estrada ou uma ponte 

necessitavam de reparos? Então o camponês deveria deixar o seu trabalho para 

atender à nova tarefa. O camponês desejava que seu trigo fosse moído ou suas uvas 

esmagadas na prensa de lagar?Poderia fazê-lo – mas tratava-se do moinho ou prensa 

do senhor e  exigia-se o pagamento para sua utilização. Eram quase ilimitadas as 

imposições do senhor feudal ao camponês. (...) O camponês era, então, um escravo? Na 

verdade, chamava-se de “servos” a maioria dos arrendatários, da palavra latina 

“servus” que significa “escravo”.  

Com a construção das cisternas, apesar de estar sob a responsabilidade das famílias 

arrendatárias, tal artefato passa a valorizar as terras do proprietário que, por 

conseguinte, passa a exigir um aumento nos dias de trabalho do agricultor em suas 

lavouras, a ponto deste não ter mais nem um dia livre sequer, o que passa a inviabilizar 

a sua lavoura e a comprometer a subsistência de sua família. Desta forma o agricultor e 

sua família são forçados a abandonar o local e na tentativa de um futuro melhor se 

instalam em uma outra localidade, às vezes até em outro estado e como o programa 

P1MC está em toda a região semi-árida do país, não tem sido raro os episódios de 

duplicação dos CPFs.  
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Apesar de identificada esta problemática ainda assim a sua solução não é trivial, pois 

por se tratar de verba oficial, os cerca de 1.200,00 reais investidos na construção de cada 

cisterna teve a sua fiscalização executada pelo Tribunal de Contas da União (TCU, 

2007), que, em suas auditorias, tem destacado os seguintes gargalos do programa 

P1MC, como um todo, relacionados a três questões, especificamente, a saber:  

Sobre o Gerenciamento da Ação do P1MC, o TCU concluiu que: 

a. O controle e o monitoramento da ação apresentam deficiências e os 

indicadores de desempenho utilizados são insuficientes. 

E faz as seguintes recomendações: 

• Estabelecer mecanismos de supervisão e monitoramento que envolva o 

planejamento de visitas às comunidades beneficiadas. 

• Estabelecer um conjunto de indicadores de desempenho com o objetivo de 

mensurar os aspectos importantes da execução da ação 

Sobre a Equidade na Distribuição das Cisternas, o TCU concluiu que:  

a. A metodologia utilizada para distribuição das cisternas não observa o 

público-alvo definido pelo MDS e não assegura o cumprimento dos critérios 

de priorização estabelecidos no P1MC. 

b. Ação não garante, integralmente, a preservação do princípio da eqüidade. 

c. Em algumas localidades, o recebimento da cisterna é vinculado a 

participação em fundo solidário ou a pagamento de mensalidades a 

associações. 

E faz as seguintes recomendações: 

• Fazer constar dos termos de parceria e convênios o público-alvo das 

cisternas e os critérios de priorização que devem ser adotados. 

• Solicitar à AP1MC (OSCIP que gerencia o P1MC) que dissemine entre as 

entidades parceiras informações sobre o público-alvo e sobre os critérios de 

priorização.  

Sobre os Benefícios das Cisternas e sua Sustentabilidade, o TCU concluiu que:  

a. As atividades de manutenção da cisterna e de tratamento da água apresentam 

deficiências.  

E faz as seguintes recomendações: 
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• Articular com o Ministério da Saúde para que os agentes de saúde sejam 

treinados para o tratamento da água das cisternas. 

• Realizar verificação técnica sobre a consistência dos métodos construtivos e 

sobre a durabilidade dos materiais empregados. 

• Passar a medir a qualidade da água nas visitas de supervisão e 

monitoramento.  

Para sanar tais problemas a ASA, em articulação com o Ministério do Desenvolvimento 

Social passa a adotar medidas de visita e monitoramento aos empreendimentos com 

mais de um ano de concluídos, para o aprofundamento nas questões sociais e técnicas 

de qualidade da estrutura das cisternas e qualidade da água nelas armazenada. 

Além disso, no que tange os aspectos fundiários do semi-árido, a ASA passa a 

desenvolver o programa P1+2, como forma de transformar esta prática “feudal” em uma 

realidade mais justa e emancipatória.  

b. Programa P1+2 

O Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semi-Árido: 

Uma Terra e Duas Águas (P1+2) tem como objetivo: 

...ir além da captação da água da chuva para consumo humano, avançando para a 

utilização sustentável da terra e o manejo adequado dos recursos hídricos para 

produção de alimentos (animal e vegetal), promovendo a segurança alimentar e a 

geração de renda. (ASA, 2007). 

O número “1” da sigla (P1+2) representa a quantidade de terra suficiente para a que 

uma família possa desenvolver os processos produtivos, os quais visem a sua segurança 

alimentar e nutricional.  O número “2”, por sua vez, está diretamente relacionado às 

duas maneiras de uso da água: água potável para o consumo humano e água para a 

produção agropecuária. A integração destes fatores, “uma terra e duas águas”, tenciona 

promover a qualidade de vida, digna e saudável para as famílias de agricultores e o 

contingente por ela influenciado. 

Baseado em programa similar desenvolvido na China o “Programa 1-2-1” (onde o 

governo auxilia na construção de uma área de captação, dois tanques de armazenamento 

e uma terra para o plantio de culturas comercializáveis), a construção do P1+2 também 

se inspira nas dinâmicas sociais, comunitárias e territoriais, estimuladas, fortalecidas e 
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criadas com o P1MC, as quais se fundamentam na imensa variedade de exemplos de 

manejo sustentável do solo e da água.  

O P1+2 inicia seus trabalhos, ainda em fase demonstrativa, no início de 2007, em todo o 

semi-árido, mais especificamente em 96 municípios de 10 Estados (AL, BA, CE, MA, 

MG, PB, PE, PI, RN, SE), cujos resultados da interação entre experiências de manejo 

produtivo e sustentável da terra e dos recursos hídricos servirão de base para a 

implantação do programa em larga escala. Para exemplificar o programa P1+2 da ASA, 

a parceria com a EMBRAPA Semi-Árido resultou no desenvolvimento de estudos de 

captação de água e seu armazenamento em duas cisternas onde uma é para beber e 

cozinhar e a outra é voltada para experimentos de irrigação para a produção de 

alimentos. A figura 2.23 apresenta o experimento desenvolvido pela EMBRAPA onde 

estão associados os dois programas da ASA: o P1MC e o P1+2. À esquerda da imagem 

visualiza-se um telhado de zinco, com duas águas, ou seja, cada uma das superfícies 

planas e inclinadas que constituem um telhado, onde uma água-do-telhado está 

destinada à captação de água de chuva para uma cisterna semi-enterrada (logo abaixo) 

voltada para o consumo humano, e a outra água-do-telhado está destinada à segunda 

cisterna (localizada mais à direita da imagem), voltada para os experimentos de 

irrigação os quais são confrontados com o experimento de plantio de sequeiro (o que 

tem o “murinho” de tijolos cerâmicos na parte inferior da imagem).  
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Figura 2.23 – Exemplo do P1MC associado ao P1+2. 

Fonte: foto da autora. 

 

2.3.2 Aproveitamento de Água de Chuva no Meio Urbano 
O aproveitamento de água de chuva no meio urbano se mostra, a priori, como algo 

desnecessário, dado todo o conjunto de benefícios, entre eles água potável encanada 

(além de luz elétrica, coleta de lixo, tratamento de esgoto etc.), que as cidades oferecem 

aos seus usuários, sejam eles visitantes ou moradores.  Entretanto, o adensamento das 

áreas construídas está tornando as cidades cada vez mais impermeabilizadas e com 

menos áreas de percolação de águas pluviais. Consequentemente, o volume que antes 

era infiltrado no solo, agora se soma ao que é drenado para o sistema de drenagem 

urbana, sobrecarregando-o e cuja inadequação perante o volume e inoperância dada ao 

desgaste do próprio sistema resulta em enchentes que afetam diretamente a população e 

a economia da cidade.  

Ou seja, não é recente o problema gerado com as enchentes que matam e desabrigam 

pessoas localizadas, principalmente, em áreas de risco, tampouco são hodiernos os 

Agricultura  Irrigada 
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Cisterna 

P1+2
Cisterna 
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prejuízos causados pelas enxurradas ao comércio e à indústria em vigor nos grandes 

centros urbanos. Pois no que se refere ao ecossistema urbano, o impacto adverso 

provocado pelas enchentes ocorre por que a água da chuva, que lava primeiramente a 

atmosfera, lava, por conseguinte, uma grande quantidade de sujeira contida na 

superfície construída das cidades.  Sujeira esta que, segundo PRODANOFF (2005), 

advém tanto da enorme quantidade de resíduos sólidos produzidos na atualidade pela 

sociedade urbana contemporânea, bem como das atividades de uso e ocupação do solo 

de maneira desordenada, que, por sua vez, culmina na poluição de rios e lagoas locais.  

As grandes enxurradas que intensificam as águas de drenagem superficial podem ter seu 

volume reduzido através da existência de sistemas diversos tanto de captação das águas 

pluviais quanto de redução do fluxo superficial das águas de chuva. Segundo 

PRODANOFF (2005), no gerenciamento integrado das cheias urbanas a 

descentralização na captação das águas de chuva é uma prática internacional, onde 

quanto mais espalhadas forem as cisternas que compõem o sistema de controle de 

cheias e qualidade de água da chuva, menores serão as probabilidades de insucesso. No 

caso do Brasil, a redução do IPTU poderia ser um forte incentivo à construção de 

cisternas individuais, principalmente, em áreas de maior vulnerabilidade da cidade, pois 

reduziriam em demasia o volume de água na drenagem superficial e evitariam as já 

“tradicionais” enchentes. Ademais, esta água de chuva armazenada e usada para usos 

não-nobres resulta em uma economia no consumo da água da concessionária. Segundo 

PRODANOFF (2005), água na cisterna é água fora das ruas e dos rios e algum 

dinheiro no bolso do contribuinte e menos dinheiro de impostos gastos para limpar as 

ruas e construir piscinões. 

Segundo VIOLA (2007), diversos são os impactos positivos diretos advindos do 

aproveitamento da água de chuva em meio urbano, tais como: redução do risco de 

enchentes, redução da erosão de leitos de rios e conseqüente assoreamento de áreas 

planas, redução dos gastos públicos em assistência aos desabrigados das enchentes, 

segurança hídrica descentralizada e auto-suficiência local, recarga subterrânea e 

manutenção do lençol freático em nível elevado, minimização na demanda de água 

tratada para fins não nobres. 

Destarte, como a manutenção do funcionamento deste sistema complexo, chamado 

cidade, é de responsabilidade de todos os usuários, cujas ações a impactam diretamente, 
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serão apresentados dois exemplos de captação de água de chuva no meio urbano, sendo 

um nacional, no Rio de Janeiro e outro internacional, em Berlim, na Alemanha11.  

a. Um Exemplo Brasileiro: A Cidade do Samba 

Desde 2003, a zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, situada no bairro da Gamboa, 

abriga as obras do complexo arquitetônico da Cidade do Samba, que inaugurada no 

início de 2006 reúne os centros de produção de carros alegóricos, adereços e fantasias 

das escolas de samba do grupo especial, da cidade do Rio de Janeiro (figura 2.24).  

 

Figura 2.24 – Vista aérea da Cidade do Samba. 

Fonte: Imagem de satélite do Google Earth 2008. 

Dirigida pela LIESA – Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro – a 

Cidade do Samba acolhe 14 fábricas de carnaval, de 7 mil m2 cada, instaladas em 

prédios de quatro pavimentos com entrada independente para cada agremiação filiada, 

cuja ocupação só está garantida por um ano, uma vez que, com o resultado dos desfiles, 

duas agremiações são rebaixadas anualmente e, assim, perdem a posse do espaço. Além 

destes prédios voltados exclusivamente para as escolas há também o prédio da 

administração com ambulatório, brigada de incêndio e Juizado, e todos estão situados à 

volta de um átrio central, com uma pista que circunda a praça dos desfiles, a qual é 

equipada com quatro módulos comerciais (lanchonetes), duas lonas culturais (uma para 

espetáculos e outra para exposições) e sanitários públicos. O empreendimento conta 

também com 226 vagas de estacionamento. Com toda esta estrutura, situada em uma 
                                                            
11 Fruto da missão de trabalho à Alemanha, realizado em junho de 2004 e financiado pelo Governo da 
Holanda, dentro do programa MUDACLIMA. 
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área de 92 mil m2, o empreendimento, de 97 mil m2 de área construída, é hoje ponto 

turístico do carnaval carioca (LIESA, 2006 e SOPRJ, 2008) (ver figura 2.25). 

 

Figura 2.25 – Vista Aérea e Planta Baixa do Projeto Arquitetônico. 

Fonte: Fotomontagem da autora com imagens do Google Earth 2008 e do SOPRJ, 2008. 

No que se refere ao aproveitamento da água de chuva, o empreendimento foi pensado 

para não só captá-la, mas também para usá-la no próprio empreendimento.  

Dos 37.800m2 de área de telhado dos 14 barracões, apenas sete deles, com 21.000m2 de 

área de telhado, estão adaptados para captar a água de chuva, e drená-la para o seu 

armazenamento nos reservatórios subterrâneos com capacidade para 300m3 cada um 

(MAGALHÃES JÚNIOR & BASTOS, 2006 e VIOLA, 2007) (Figura 2.26). Somados a 

estes, cada um dos 14 barracões possui dois reservatórios com capacidade para 10 mil 

Litros cada, sendo um com água de chuva e o outro com água tratada da CEDAE, 

perfazendo, na Cidade do Samba, um total de 740 mil litros de capacidade de 

armazenamento de água. 
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Figura 2.26 – Um dos reservatórios subterrâneos. 

Fonte: SOPRJ, 2008. 

Os usos dados a esta água captada são para limpeza interna e externa e para o sistema de 

combate a incêndio o qual reserva o montante de 125m3 de água. Segundo 

MAGALHÃES JÚNIOR & BASTOS (2006), o uso destas duas águas (da chuva e da 

concessionária), tem sido, ao longo de 2006, de forma aleatória devido à falta da 

instalação dos hidrômetros individuais para cada barracão. No entanto, VIOLA (2007) 

faz um cálculo de consumo total ao longo de 2006, cujos dados revelam que o consumo 

de água de chuva variou de 809 a 4050 m3/mês, o que resultou na economia de no 

mínimo R$ 3.489,13 no mês de abril e de no máximo R$ 12.185,00 reais no mês de 

dezembro. Tais dados são muito significativos, pois confirmam que o investimento 

inicial na implantação deste sistema pode ser sanado em alguns anos e, segundo os 

cálculos de VIOLA (2007), este retorno se dará no curto prazo12 de 14 anos e 8 meses.  

                                                            
12 Considera-se este prazo de 14,8 anos como “curto” com base na duração mínima das edificações de 50 
anos, pois conforme a nova NBR6118 (ou NB-1) que entrou em vigor em 30 de março de 2004 contribui 
para aumentar a vida útil das edificações. No item 9.1 a norma estabelece que "as estruturas de concreto 
devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as condições ambientais previstas na época do 
projeto e quando utilizadas conforme preconizado em projeto, conservem sua segurança, estabilidade e 
aptidão em serviço durante um período mínimo de 50 anos, sem exigir medidas extras de manutenção e 
reparo.” 
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Sobre os aspectos regulatórios da captação de água de chuva no Brasil, variam de 

cidade para cidade. No caso do Rio de Janeiro têm-se o Decreto Municipal nº 23940 de 

30 de janeiro de 200413, que decreta em seu artigo primeiro: 

Art. 1° - Fica obrigatória, nos empreendimentos que tenham área impermeabilizada 

superior a quinhentos metros quadrados, a construção de reservatórios que retardem 

os escoamentos das águas pluviais para a rede de drenagem. 

No entanto, PRODANOFF (2005) alerta que a exigência na Lei carioca (o decreto 

23940/04) só se aplica para as novas construções que tenham áreas impermeabilizadas 

superiores a 500m², excluindo, então, as construções antigas. Comparada ao que 

expressa a Lei Municipal Paulista nº 13.276, de 04 de janeiro de 2002, PRODANOFF 

(2005) afirma que já no município paulista, a Lei se aplica também às construções 

antigas. 

E mais recentemente foi publicada, em 24/09/2007, a norma ABNT NBR 15527:2007 - 

Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não 

potáveis - Requisitos. Desta maneira, esta norma, a qual se aplica aos usos não-nobres, 

(entenda-se: “não potáveis”), onde as águas pluviais podem ser utilizadas, após 

tratamento adequado, para descargas em bacias sanitárias, irrigação de parques e 

jardins, lavagem de veículos, limpeza de pátios, calçadas e ruas, espelhos d’água e usos 

industriais, é mais uma iniciativa que somada às demais normativas, já em vigor, visam 

a mitigação das enchentes e seus efeitos adversos e revela o comprometimento da 

sociedade civil na co-gestão de cheias urbanas com a descentralização da captação de 

águas pluviais.  

Por fim, além da Cidade do Samba outros empreendimentos, recentemente construídos 

na cidade do Rio de Janeiro, também usam esta técnica de captação e uso de águas 

pluviais, prática esta que resulta em uma economia relevante de água tratada, tais como 

a Arena do Pan, o Novo Terminal do Aeroporto Santos Dumont e o Engenhão14 os 

quais economizam mensalmente 1.15, 1.0 e 0.95 milhões de litros de água tratada da 

concessionária, respectivamente (EPPRECHT, 2008). 

 

 

                                                            
13 Disponível em: http://www.recicloteca.org.br/agua/dec-Rio.htm  
14 Denominação popular para o Estádio Olímpico João Havelange.  
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b. Um exemplo Alemão: o Instituto de Física Max Plank 

País integrante da Comunidade Européia, industrializado e com fortes preocupações 

ecológicas, a Alemanha vem desenvolvendo a mais de três décadas práticas de captação 

de água de chuva, principalmente para conter o problema das enchentes em suas cidades 

com impermeabilização crescente, mas também para o seu uso em edificações, seja em 

descargas em bacias sanitárias ou na climatização de edifícios. 

Em uma “Área de Proteção de Águas Subterrâneas”, onde para garantir a qualidade da 

água é somente permitida a infiltração natural de superfície, e próximo aos poços de 

captação da estação de tratamento do sistema público de abastecimento urbano em água 

potável, no distrito de Adlershof, no sudeste de Berlin, situa-se o novo campus da 

Universidade Humboldt de Berlim e, nele, o prédio do Instituto de Física Max Plank 

(figura 2.27), o qual é um projeto de desenvolvimento urbano ecológico, que comporta 

várias inovações de construção sustentável.  

 

Figura 2.27 – Vista aérea de situação do Instituto de Física Max Plank. 

Fonte: Google Earth, 2008. 

Com cinco pátios internos, o edifício tem a sua cobertura totalmente voltada para a 

captação de água pluvial, além de duas áreas rebaixadas e cobertas com telhados verdes.  
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O foco deste projeto está no conceito de gestão de água pluvial descentralizada, 

consorciando o enverdecimento de superfícies construídas com elementos de 

refrigeração e ventilação, que resulta na economia de energia, uma vez que estes 

sistemas são supridos pela água da chuva. 

A área de captação de água de chuva é de 4.700m2, onde 6,4% desta advêm das duas 

áreas de telhados verdes, em um total de 216,2m2. A água da chuva é armazenada em 

cinco cisternas subterrâneas, localizadas em dois dos cinco pátios internos, e é utilizada, 

em parte, para a irrigação dos telhados verdes (figura 2.28) e do sistema de jardineiras 

nas fachadas (figura 2.29), perfazendo um total de 151 pontos de irrigação, para a 

geração de refrigeração adiabática dos oito sistemas de ar condicionado, no interior do 

edifício sem troca térmica com o exterior (figura 2.33) e para os usos não nobres dentro 

da edificação, tais como descarga em bacia sanitária e lavagem de piso (SCHMIDT, 

2003; CENTGRAF & SCHIMIDT, 2005). 

 

Figura 2.28 – Telhados verdes do Instituto de Física Max Plank. 

Fonte: Foto da autora, em 2004. 
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Figura 2.29 – Jardineiras nas fachadas do edifício com plantas trepadeiras. 

Fonte: Fotos cedidas por Marco Schmidt. 

As diversas espécies vegetais usadas nas jardineiras, localizadas em cada andar das 

fachadas envidraçadas, são trepadeiras que recobrem as fachadas e os benefícios 

resultantes estão no sombreamento gerado durante o verão e no inverno, quando da 

perda de suas folhas, permite a passagem de radiação solar, resultando em uma 

economia de energia pela iluminação natural e aquecimento, uma vez esta que perpassa 

a fachada de vidro (figura 2.30). O sombreamento criado pelas plantas e sua 

evapotranspiração refrescante influenciam no balanço energético do edifício. 

 

Figura 2.30 – Vista de uma das fachadas do Instituto de Física Max Plank, em Adlershof. 

Fonte: Foto da autora quando da missão em 2004. 
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A demanda hídrica tanto da vegetação, que é diferenciada por causa das diferentes 

espécies ali adaptadas, quanto da refrigeração adiabática dos oito sistemas de ar-

condicionado são monitorados pela Universidade Técnica de Berlim (TU-Berlin), que 

tem como seu coordenador o professor Marco Schmidt, desde 2003 (figura 2.31).  

 

Figura 2.31 – Equipamentos de monitoramento e irrigação automatizada. 

Fonte: Foto da autora quando da missão em 2004. 

O monitoramento da vegetação se dá através do grau de umidade do solo das jardineiras 

e cujos sensores instalados dentro das jardineiras acionam o sistema automatizado de 

irrigação somente quando necessário e para a hidratação suficiente do substrato (figura 

2.32). Observam-se nesta foto os tubos de água (mais finos) que conduzem a água para 

irrigar as jardineiras e a tubulação (o tubo de maior diâmetro) por onde passam os fios 

dos termosensores. Ainda nesta foto, o cabo mais fino funciona como guia das plantas 

trepadeiras que ao subir por ele, preencherão o vão e proporcionarão o sombreamento 

desejado no verão. Outra observação é que as jardineiras estão destacadas um pouco 

mais de 50 centímetros da fachada de vidro. Tal artifício permite o fácil acesso às 

jardineiras para a sua manutenção, seja de cunho botânico ou técnico, no ajuste ou troca 

de algum termosensor etc.  

Segundo SCHMIDT et al (2007), as medições de temperatura, evapotranspiração e 

radiação da vegetação trepadeira e das unidades de ventilação auxiliam na identificação 

dos benefícios econômicos e ecológicos.  
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Figura 2.32 – O professor Schmidt explicando o monitoramento das jardineiras. 

Fonte: Foto da autora quando da missão em 2004. 

O efeito de refrigeração proporcionado pelo uso da água de chuva (figura 2.32) foi 

calculado e, tem-se que, a cada 1m3 de água usada para a irrigação das jardineiras das 

fachadas, a economia nos gastos com energia elétrica é de 100 €, onde o custo do kWh é 

de 0,13 €, na Alemanha de 2004 (CENTGRAF & SCHIMIDT, 2005). 

 

Figura 2.33 – Água pluvial para a refrigeração adiabática do sistema de ar condicionado. 

Fonte: Foto cedida por Marco Schmidt. 

A parte restante, da água coletada, é encaminhada para um lago artificial de retenção e 

infiltração com área de 225m2, o qual é situado em um dos cinco pátios internos (figura 

2.34), cuja água evapora ou, quando o volume desta aumenta, já que a sua capacidade é 

de 64m3, transborda para a área marginal permeável, onde infiltra no solo e percola para 
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o lençol freático. Segundo (SCHMIDT, 2003), o lago artificial só é capaz de reter 2,5% 

da precipitação anual (que é de 590mm/a), o que pode ser uma taxa muito baixa, 

especialmente ao se considerar o seu importante papel tanto na irrigação, quanto no 

resfriamento.  

 

Figura 2.34 – Vista do lago artificial de um dos pátios internos do Instituto de física. 

Fonte: foto da autora, tirada em 2004. 

Os pátios internos são permeáveis e sua localização amplia as áreas de parede que 

recebem a iluminação natural (figura 2.35). 

 

Figura 2.35 – Vista de dois pátios internos, onde o da esquerda representa o rosto de Max Plank. 

Fonte: foto da autora, tirada em 2004. 

Dos aspectos regulatórios da Alemanha, tem-se que a “Lei Nacional de Conservação da 

Natureza” reduz o impacto ambiental ao definir medidas descentralizadas, como, por 
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exemplo, a adoção de telhados verdes nas construções.  Por outro lado, a administração 

municipal de águas de Berlim tem o respaldo legal para recusar a drenagem de águas 

pluviais pelo sistema de esgoto, ou águas superficiais, dos lotes particulares.  Para isso, 

foi criada em 2000 uma taxa, em Berlim, pela introdução da precipitação, volume este 

advindo das áreas particulares, no sistema de esgoto. Esta taxa veio a substituir a taxa de 

tratamento de esgoto, a qual era calculada pelo volume consumido de água tratada da 

concessionária. Atualmente, esta taxa de tratamento de esgoto é acrescida de uma taxa 

anual por cada metro quadrado de área impermeabilizada e como a expansão urbanística 

da Alemanha é de 1km2 ao ano, tal quadro se mostra como incentivo fiscal para a 

implementação de projetos de captação e manejo de água de chuva (SCHMIDT et al, 

2007). 

Ademais, outros grandes empreendimentos que contribuem para a intensa revitalização 

urbanística da Potsdamer Platz, uma importante praça que comportava, nos anos de 

1920 e 1930, um frenético tráfego no centro de Berlim, que foi completamente 

devastada durante a II Guerra Mundial e que, durante os anos de Guerra Fria, foi partida 

ao meio pela construção, em 1961, do muro de Berlim, são hoje projetos 

ecologicamente sustentáveis e comprometidos com a gestão e manejo de águas urbanas.  

O exemplo mais marcante é o complexo arquitetônico de 19 prédios da Daimler 

Chrysler (1998), projeto do arquiteto italiano Renzo Piano que, em uma área de 57.800 

m², soluciona o manejo de 23.000m3 de água pluvial anual, por causa da exigência 

municipal de que nesta área só poderia haver escoamento máximo de 3 litros, por 

segundo, por hectare (3 lts/seg/ha) nos sistemas de drenagem públicos, representando 

apenas 1% da água pluvial em períodos de chuvas torrenciais. Assim, para cumprir o 

manejo desta água pluvial anual, foram adotados telhados verdes (totalizando uma área 

de 40.000m2, que tanto consomem, quanto evapotranspiram), coleta e aproveitamento 

da água de chuva para usos não nobres das edificações armazenados em uma cisterna 

com capacidade para 3.500m3 e abastecimento de um lago artificial com área de 

13.042m2 e com um volume de 15.000m3 de água.   

2.4  Considerações 
O aproveitamento da água de chuva tem se mostrado ao longo da história como parte 

fundamental para a sobrevivência do humano e dos ecossistemas. Na atualidade, os 

problemas relacionados à escassez ou ao excedente hídrico, em meio rural ou urbano, 
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afetam a qualidade de vida da sociedade brasileira e o desenvolvimento do Brasil como 

um estado nacional justo e economicamente competitivo.  

Os estudos de caso apresentados no meio rural, com os programas P1MC e P1+2, 

revelam que muito ainda precisa ser feito para garantir o desenvolvimento sustentável 

da região semi-árida brasileira e a emancipação de um contingente que ainda vive em 

condições miseráveis.  

Os estudos de caso apresentados no meio urbano revelam que os problemas advindos 

das mudanças climáticas são globais e sentidos de maneira semelhante pelas mais 

distintas nações. 

Sobre a Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, Brasil, trata-se, inicialmente, de um 

projeto inovador de reconhecimento da cultura do carnaval carioca, que resulta na 

inclusão social, pois dignifica as áreas de trabalho e revitaliza os arredores da tão 

degradada Zona Portuária.  Consequentemente, a captação da água de chuva e seu uso 

em atividades que não necessitam de água potável se mostram como ações educadoras 

para os usuários e resultam em economia para os gestores do empreendimento. 

Ademais, o volume de água de chuva captado, reduziu a incidência de enchentes na 

região. 

Sobre o Instituto de Física Max Plank, em Adlershof, Berlim, Alemanha, o 

monitoramento, a avaliação, a otimização e a documentação deste projeto já provém 

condições básicas para a sua implementação em longo prazo e corroboram para o 

desenvolvimento tecnológico, inovador e de baixo custo.  Ademais serve de exemplo a 

ser seguido em outras latitudes, para que, em estudos comparativos, possibilite o 

aprofundamento do conhecimento científico e sua seqüente socialização.  

A crescente urbanização gera problemas de impermeabilização do solo e conseqüente 

diminuição de áreas verdes as quais são fundamentais tanto para a recarga de águas 

pluviais nos leitos subterrâneos, quanto para o balanço térmico das cidades que se dá 

através da evapotranspiração da vegetação. Como alternativa de adaptação das cidades 

frente aos problemas de enchentes e ilhas de calor, os telhados verdes se mostram como 

uma técnica de ampliação de áreas verdes úteis nas crescentemente densas e 

impermeabilizadas cidades.  Destarte, o capítulo 3 apresenta o estado da arte dos 

telhados verdes, ou, melhor, da naturação. 



73 
 

3 ESTADO DA ARTE DA NATURAÇÃO 
3.1  Introdução 
Conceituar naturação exige que se percorram diversos caminhos que levem à 

compreensão do real significado e, quiçá, na origem etimológica desta palavra. A 

palavra naturação, é um neologismo e baseia-se na terminologia latina Natura, que 

significa natureza em seu sentido mais amplo. Esta palavra encerra um conceito vasto, 

pois implica em envolver a vida urbana e rural em um meio ambiente onde a natureza 

recupere o protagonismo, através de espécies vegetais que melhorem as condições de 

vida de uma forma sustentável (BRIZ, 1999; ROLA et al., 2003). 

A naturação urbana trata de transformar em biótopos15 os edifícios e os espaços urbanos 

em uma forma econômica e ecologicamente otimizada, a fim de que, unidos através de 

corredores verdes, facilitem a circulação atmosférica e melhorem o microclima da 

cidade mediante a redução de emissões e imissões acústicas, térmicas e óticas assim 

como de materiais não desejados (ROLA et al., 2003). 

O sistema de naturação é uma tecnologia de aplicação de vegetação sobre superfícies 

construídas, que, resgatando os princípios de enverdecimento de áreas edificadas, e, 

coadunando-se com as diretrizes da agenda 21, busca amenizar os impactos do 

desenvolvimento urbano, explorando cientificamente respostas às demandas ambientais, 

e redirecionar as cidades para o desenvolvimento sustentável, obtendo assim uma maior 

integração entre espaço urbano - cidadão – natureza (ROLA et al., 2003). 

A técnica da naturação pode ser aplicada em quaisquer áreas construídas, ou seja, 

cobertas, fachadas e vias, resumindo-se em transformar um velho sistema de terraços 

ajardinados, típicos da arquitetura modernista amplamente difundida por Le Corbusier, 

em um sistema de revegetação do espaço construído com índices de controle e 

benefícios do meio ambiente. Este sistema é formado, principalmente, de quatro 

camadas com igual importância: (i) vegetação, (ii) substrato, (iii) drenagem e (iv) 

impermeabilizante (ROLA et al., 2003). 

                                                            
15 Considera-se o biótopo como o habitat, o qual apresenta uniformidade de ambiente e de populações 

animais e vegetais. Segundo o Dicionário AURÉLIO: biótopo, [De bi(o)- + -topo.], Substantivo 
masculino. Ecologia. Área física na qual os biótipos adaptados a ela e às condições ambientais se 
apresentam praticamente uniformes.  
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Figura 3.2 – Pintura de Pieter Brueghel sobre idéia da Torre de Babel. 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Brueghel-tower-of-babel.jpg  

 

 

Figura 3.3 – Pintura da Torre de Babel com base em dados históricos (autor desconhecido).  

Fonte: http://blogs.answersingenesis.org/museum/pictures/TowerofBabel.jpg  
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Considerados entre as sete maravilhas do mundo antigo, os Jardins Suspensos da 

Babilônia são o exemplo mais espetacular e difundido historicamente. Segundo 

OSMUNDSON (1999) e KRYSTEK (1998), os jardins, provavelmente construídos 

durante a reconstrução da Babilônia, foram presumidamente erigidos por ordem 

expressa do Rei Nabucodonosor II para agradar e consolar a Rainha Amytis, que se 

encontrava acometida pela saudade das paisagens montanhosas e verdejantes de sua 

terra natal, a Média (antiga Pérsia) (figura 3.4).  

 

Figura 3.4 – Ilustração de parte da edificação que abriga os jardins suspensos da Babilônia com a 

Torre de Babel ao fundo (autor desconhecido). 

Fonte: http://everythingdigital.org/images/hanginggardens.jpg  

Segundo OSMUNDSON (1999), a primeira menção aos Jardins da Babilônia é oriunda 

de escritos de Berossus, um padre que viveu pelos anos 290 A.C. cerca de 200 anos 

depois da provável destruição dos jardins. No entanto, seus escritos, como o livro 

Babilonyaka19, não mais existem, exceto em citações posteriores feitas por historiadores 

                                                            
19 Babiloniaka, em grego, significa História dos Babilônios. 
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como Josephus (37-100 A.D.), que em Contra Apionem20, atribui a seguinte descrição 

dos Jardins a Berossus:  

“Quando ele [Nabucodonosor II] tinha fortificado assim admiravelmente a cidade, 

e tinha adornado os portões magnificamente, ele também acrescentou um palácio 

novo a esses nos quais os antepassados dele tiveram morada, enquanto os juntando, 

mas os excedendo em altura e esplendor. Qualquer tentativa para descrever isto 

seria tediosa: ainda que todavia seu prodigioso tamanho e magnificência tinha sido 

construído em quinze dias. Neste palácio ele ergueu passeios muito altos, apoiados 

por pilares de pedra e plantando o que foi chamado de um paraíso suspenso, e 

enchendo isto com todos os tipos de árvores, ele fez o prospecto de uma semelhança 

exata de um país montanhoso. Isto ele fez para satisfazer a rainha dele, porque ela 

tinha sido criada em Mídia, e estava saudosa por uma situação montanhosa. 

(Berossus , por Josephus, em Contra Apionem, a 

partir de Textos Sagrados,  lib.1. c.19-2021). 

Apesar da afirmação de diversos os autores sobre a inexistência de vestígios do que 

outrora foram os Jardins Suspensos da Babilônia (OSMUNDSON, 1999; KRYSTEK, 

1998), a figura 3.5 vai de encontro ao senso comum, mostrando o que supostamente 

ainda resta das fundações do palácio de Nabucodonosor. Tal Palácio22 ocupava uma 

área de 57.000 m2 (190 x 300) e possuía cinco pátios cercados por corredores e uma 

diversidade de câmaras, uma das quais é o quarto do trono (52 x25m). No canto oriental 

norte havia uma cripta subterrânea que consistia em 14 salas com a cobertura abobadada 

as quais estruturavam as fundações dos jardins suspensos. 

 

Figura 3.5 – Foto das supostas ruínas dos jardins suspensos da Babilônia, no atual Iraque. 

Fonte: http://www.atlastours.net/iraq/hanging_gardens_ruins.jpg  
                                                            
20 Contra Apionem, em grego, significa Contra os Gregos. 
21 Texto obtido de: http://www.plinia.net/wonders/gardens/hg4berossus.html  
22 Texto obtido de: http://www.ancientworldcities.com/article-12  
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Diversas e aparentes são as diferenças entre os antigos exemplos de coberturas vegetais 

para os modernos telhados naturados. Antigamente as coberturas vegetais eram 

sinônimas de poder e riqueza (HAKE, 2007). Na atualidade elas representam a busca 

por melhora ambiental dos degradados núcleos densamente urbanizados. 

A partir destes exemplos históricos, outros se seguem representando também a evolução 

tecnológica da aplicação de vegetação em superfícies construídas, onde, nas últimas 

décadas, a sua versão em menor espessura tem se tornado um importante elemento de 

arquitetura sustentável, especialmente na Europa Central (KOEHLER et al, 2003a).  

Os aspectos tecnológicos da naturação na era antiga derivam do que foram os jardins 

suspensos da Babilônia que se supõe terem sido construídos sobre fileiras, abóbodas e 

terraços, suportados por vigas de pedras com uma camada de cana com piche, com duas 

fileiras de tijolos de barro montados com cimento e uma cobertura chumbo para evitar a 

infiltração da umidade do solo na estrutura. Para irrigar tal situação, registros históricos 

relatam que a água era trazida do rio Eufrates, por canais construídos23 (OSMUNDSON, 

1999).  

Na Idade Média e na Renascença os exemplos mais expressivos começam com o Mont-

Saint-Michel (figura 3.6), na França, localizado em uma ilha de pedra granítica, onde no 

topo está construída a Abadia Beneditina (1228) de Saint Michel. De arquitetura gótica 

e estruturado todo em pedra, trata-se de uma edificação em três andares com 22 salas, 

dentre elas, e localizada no primeiro andar, está a sala onde eram guardadas as provisões 

de alimentos, logo acima, no segundo andar, o Scriptorium, a sala de trabalho e por 

sobre, servindo de cobertura, há um claustro24 com colunas voltadas para um pátio onde 

se localiza um jardim a céu aberto, com plantas de porte médio ou arbustivas (figura 

3.7).  

                                                            
23 Considera-se que estariam aí os primórdios das transposições de rios para sanar demandas hídricas. 
24Segundo AURÉLIO (1986), claustro significa: “Nos edifícios de conventos (e em certas catedrais), 
galeria com arcadas abertas que circunda um pátio interno.” 
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Figura 3.6 – Foto aérea do monte Saint Michel, na Normandia, França. 

Fonte: http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Mont_st_michel_aerial.jpg  

 

 

Figura 3.7 – Foto do Jardim do Claustro da Abadia de Saint Michel, na Normandia, França. 

Fonte: http://www.raubacapeu.net/people/yves/pictures/2001/06/06/dsc20010606037.jpg  
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Outro exemplo é o Palazzo Picolomini (1458-64), em Pienza, na Itália, com um jardim, 

com naturação intensiva, ainda preservado, desde meados do século 15, cuja localização 

em plano inclinado permitiu a construção de andares mais baixos e a elevação da área 

destinada ao jardim, tudo construído com pedras maciças. Na Itália existem outros dois 

exemplos desse período: A torre de Guinigis (1384), em Lucca, Itália, que apresenta um 

jardim suspenso a uma altura de 36m do nível da cidade, o qual é suportado por uma 

estrutura de tijolos cerâmicos de 61cm de espessura e irrigado por um sistema 

subterrâneo; e o Jardim de Medici, em Careggi (do início do século XV), densamente 

vegetado com espécies exóticas (OSMUNDSON, 1999) (figura 3.8).  

 

Figura 3.8 – Foto da Torre de Guinigis com sete carvalhos, em Lucca, Itália. 

Fonte: www.rositour.it/Italia/Toscana/Lucca/Lucca.htm  

Os sete carvalhos cultivados no topo da Torre de Guinigis são considerados sacrificados 

por se tratarem de árvores frondosas, de 30 a 40 metros de altura, que tem o seu 

crescimento restringido pela quantidade de substrato, na limitada área em que se 

encontram. Quanto ao período de quase 700 anos de vida destas espécies vegetais, vale 

ressaltar que este tipo de árvore, do gênero Quercus, tem um tempo de vida que vai de 

500 a 1000 anos25. 

                                                            
25Dados obtidos de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Quercus_robur  
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No mundo novo das Américas, em 1519, em uma missiva ao Rei da Espanha Carlos I, 

Hernán Cortéz revela o que outrora fora a grande cidade Asteca de Tenochtitlán regida 

por Montezuma II como sendo uma cidade bela e rica, constituída por ilhas no lago 

Texcoco, o que limitava a área de solo para jardins. Portanto, e segundo Cortez 

(OSMUNDSON, 1999), o uso de jardins “visitáveis” nas coberturas das edificações 

existentes no lago de Texcoco era a única alternativa de área verde em uma pequena e 

densamente povoada (figuras 3.9 e 3.10).  

 

Figura 3.9 – Ilustração digital26 representando a localização do núcleo da cidade Asteca de 

Tenochtitlán, no meio do lago de Texcoco, no México  

Fonte: Ilustração de Thomás Filsinger. 

 

Figura 3.10 – Ilustração digital representando o detalhe do núcleo da cidade Asteca de Tenochtitlán, 

no meio do lago de Texcoco, no México 

Fonte: Ilustração de Thomás Filsinger. 

Os exemplos de coberturas vegetais dos anos de 1600 a 1875 começam com a 

residência do cardeal Johan Van Lamberg em Passau, Alemanha, seguindo, em 1773 o 

Palácio do Kremlin (figura 3.11), em Moscou, Rússia, com os 40.000m2 de jardins com 

naturação intensiva construídos ao nível dos quartos da mansão com dois terraços 

adicionais descendentes a quase o nível do rio Moscou. Tais Jardins eram suportados 

por uma estrutura de parede de pedra com vãos abobadados, cobertos com placas 

soldadas de chumbo como impermeabilizante. Segundo (OSMUNDSON, 1999), para o 

                                                            
26 Imagem 3.9 e 3.10 obtidas de: http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/images/TenochAmanecer2.jpg  
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jardim superior com uma extensão de 122m de comprimento foi gasto 10,24 toneladas 

de chumbo na impermeabilização e os quartos abaixo localizados possuíam escoras e 

vigas consideravelmente robustas para suportar todo o peso.  

 

Figura 3.11 – Foto27 com vista do Kremlin e seu jardim suspenso, à beira do Rio Moscou, Rússia.  

Fonte: Foto de Moresh. 

Outro exemplo é o Museu de Arte Hermitage, antigo palácio de inverno da Imperatriz 

Catarina II da Rússia, em Saint-Petersburg, na Rússia. Além disso, e Segundo 

OSMUNDSON (1999), o chumbo era comumente usado para a impermeabilização em 

edificações históricas até que, acreditados aos anos de 1800, tem-se dois exemplos de 

impermeabilização de telhados verdes, na Alemanha, a casa de classe média de Karl 

Rabbitz, em Berlin, que inventou e patenteou o seu impermeabilizante de cimento 

vulcanizado; e a estufa do Rei Ludwig II, no topo de um edifício em Munique, onde o 

piso foi impermeabilizado com placas de cobre sobre arcada de pedra. No entanto, tal 

técnica resultou tão inoperante que, devido aos contínuos vazamentos registrados, foi 

totalmente demolido em 1897. 

Como exemplos de construções com jardins nos terraços da virada do Século XIX para 

o século XX até a Segunda Guerra Mundial estão os teatros nos Estados Unidos da 

América, com o Cassino teatro Rudolph Aronson, o Teatro Americano da cidade de 

Nova Iorque, o Oscar Hammerstein Olympia Music Hall, o Hammerstein Republic 

Theater, as residências, restaurantes e hotéis, com o Domenico Restaurante, o Hotel 

Astor e alguns apartamentos que margeavam o Central Park, em Nova Iorque 

(OSMUNDSON, 1999).  

Dois dos mais renomados arquitetos como Frank Lloyd Wright (1867 – 1959) e Le 

Corbusier (1887 – 1965), apesar de suas filosofias radicalmente divergentes, ambos 
                                                            
27 Imagem obtida de: 
http://picasaweb.google.com/moresh/MoscowTheImperialAndModernRussianExperience/photo#50674
21056345547186  
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incorporaram em seus projetos a funcionalidade do espaço das coberturas. Le Corbusier 

foi mais além ao formular já em 1926 os célebres cinco princípios do Movimento 

Modernista:  

1. Construção sobre Pilotis, que elevam o prédio do chão, permitindo o trânsito 

por baixo dele, 

2. Terraços Jardins, na cobertura, que recupera o solo ocupado pelo prédio, 

transferindo-o para cima, 

3. Planta Livre, que permite soltar o prédio das divisas, 

4. Janelas em Fita, que ocupam toda a fachada, com o brise-soleil, 

5. Fachada Livre que resulta da independência da estrutura. 

E como melhor exemplo, Le Corbusier projeta e constrói, em Poissy, na França, a Villa 

Savoye (les Heures Claires), entre os anos de 1928 a 1931 (figuras 3.12, 3.13 e 3.14) 

(SBRIGLIO, 1999).  

Segundo WHALLEY (1978), o terraço jardim desta casa “revela que o paisagismo da 

cobertura no movimento modernista tendia a ser algo pela metade, pois se mostrava 

muito obcecado com as suas intenções formalistas para tolerar a exuberância do 

crescimento das plantas”.  Tal afirmação poderá ser observada nas fotos que seguem. 

 

Figura 3.12 – Fotos da fachada onde se vê a elevação da edificação sobre pilotis e das janelas em 

fita, na fachada livre (Poissy, França). 

Fonte: www.chez.com/archive/maison/savoye.htm  



84 
 

 

Figura 3.13 – Fotos do Terraço Jardim (Poissy, França). 

Fonte: www.chez.com/archive/maison/savoye.htm  

 

 

Figura 3.14 – Fotos do interior da edificação onde se vê a Planta Livre aberta para o terraço jardim 

(foto da esquerda) e as janelas em fita (Poissy, França). 

Fonte: www.chez.com/archive/maison/savoye.htm  

 

 

Um exemplo atual muito interessante é o prédio de apartamentos Waldspirale (floresta 

em espiral) (figura 3.15), projetado pelo arquiteto Austríaco Friedensreich 

Hundertwasser, onde além de uma arquitetura orgânica ele adota o sistema de naturação 

intensiva. A obra foi concluída em 2000, pelo arquiteto Heinz M. Springmann, em 

Darmstad, Alemanha. 
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Figura 3.15 – Foto do Walspirale, edifício de apartamentos, do arquiteto Hundertwasser 

(Darmstad, Alemanha). 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Waldspirale_Hundertwasser.jpg  

 

Segundo KUHN & PECK (2003), na Alemanha, o mercado da Naturação expandiu-se 

rapidamente nos anos 1980, passando de 1 (um) para 10 milhões m2 construídos 

(10km2). Este crescimento foi estimulado em grande parte pela adoção de legislação 

estatal, concessões municipais e incentivos fiscais por m2 de cobertura naturada. 

Segundo BEATTIE & BERGHAGE (2001), entre os anos de 1989 e 1999 foram 

instalados na Alemanha 32,5 km2 de naturação, contabilizando um total de 10% dos 

telhados existentes na Alemanha. Já segundo DUNNETT & KINGSBURY (2004), é 

somente no ano de 1995 que a área de telhados naturados atinge os 10 milhões m2 e em 

1999 essa área aumenta consideravelmente atingindo cerca de 84 milhões de m2.  Além 

disso, atualmente, em algumas regiões da Alemanha, a maioria dos prédios novos 

possui o sistema de naturação aplicado na sua forma extensiva (KOEHLER et al, 

2003a).  
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No Brasil, os primeiros exemplos de coberturas vegetais derivam do Movimento 

Modernista na Arquitetura Brasileira iniciado na década de 1930, tendo como o seu 

mais expressivo arquétipo o prédio do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de 

Janeiro, também conhecido como o Palácio Gustavo Capanema (figura 3.16). Projetado 

arquitetonicamente por Le Corbusier, Oscar Niemeyer e Lucio Costa e com o projeto 

paisagístico do terraço-jardim de Burle Max. 

 

Figura 3.16 – Foto28 do Terraço-Jardim do Palácio Gustavo Capanema (Edifício do MEC), no Rio 

de Janeiro. 

                                                            
28 Imagem obtida em: http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc192/mc192_05.jpg  
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A linha do tempo que segue resume alguns dos exemplos existentes enfocando o 

período que vai da antiguidade (tabela 3.1) até os dias de hoje (tabela 3.2).  

Tabela 3.1 – Linha do Tempo até 1945. 

ALGUNS EXEMPLOS DE VEGETAÇÃO APLICADA EM SUPERFÍCIES CONSTRUÍDAS 

Antiguidade Idade Média/ 
Renascimento 1600 até 1875 1900 até 2ª 

Guerra Mundial 
A partir da 2ª 

Guerra Mundial 
Zigurates da 
Mesopotâmia 

Quarto Milênio até 
600 AC 

 
Torre de Babel 

Etemenanki, 
Babilônia 

 
Nanna 

Antiga Ur 
Muqaiyir, Iraque 

 
Jardins 

Suspensos 
Babilônia 

 
Vila dos 

Mistérios 
Pompéia – Itália 

Mont Saint 
Michel 
França 

 
Palazzo 

Picolomini 
Pienza, Itália 

 
Torre de Guinigis

Lucca, Itália 
 

Villa Médici 
Careggi, Itália 

 
Tenochtitlan 

Cidade Asteca, 
México 

Residência de 
Johann van 

Lamberg 
Passau, Alemanha 

 
Palácio do 
Kremlin  

Moscou, Rússia 
  

Hermitage 
São Petesburgo, 

Rússia 
 

Residência 
Rabbitz 

Berlin, Alemanha 
 

Residência do Rei 
Ludwig II 
Munique, 
Alemanha 

 
 

Terraços Jardins 
em Teatros 

Cassino Theater, 
Madison Square 
Garden, Oscar 
Hammersteins 
Olympia Music 

Hall 
 

Terraços Jardins 
em Hotéis e 
Residências 
Hotel Astor, 
Central Park 

 
Frank Loyd 

Wright 
Midway Gardens, 
Larkin Building, 
Imperial Hotel 

 
Le Corbusier 
Villa Savoye, 

Casas Domino,  
Bairro Moderno 

Frugès em Pessac, 
Unité d'habitation 

em Marselha, 
Edifício 

Governamental de 
Chandegarh 

 
Roberto Burle 

Marx 
Palácio Gustavo 
Capanema – RJ 

(1936), Prédio da 
Associação 

Brasileira de 
Imprensa – RJ 

(1940) 
 

Keiser Center 
Décadas de 50/60 

 
Museu Oakland  
Oakland, EUA 

 
San Francisco 
Saint Mary’s 

Square, Portmouth 
Square 

 
Pitsburg, PA 
Mellon Square 

Equitable Square 
 

Constitution 
Plaza 

Hartford, EUA 
 

Lojas Harvey 
Guilford, Surrey, 

Inglaterra 
 

Francisco 
Bolonha 

Clube de Juiz de 
Fora (1958) Brasil. 
 

Roberto Burle 
Marx 

Faculdade de 
Arquitetura da 

UFRJ – RJ (Anos 
60),  

MAM – RJ 
(1953), Prédios da 

Petrobras no 
centro – RJ 

(1968), Prédios da 
Petrobras no 

Maracanã – RJ 
(Anos 80). 

Fonte: Elaboração própria a partir de ELIOVSON (1999), KOEHLER et al (2003a) e SIQUEIRA (2002) 
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Tabela 3.2 - Linha do tempo moderna da Naturação 

Cascalho Soluções Verdes 
dos anos 60 

Pesquisa Técnica 
Européia 

Mercado 
Alemão de 
Naturação 

Década de 90 até 
a Atualidade 

 
Primeira 
Pesquisa 

1959 – pesquisa 
de colônia de 

plantas em 
telhado coberto 
com cascalho. 

 

 
Norte da Europa 
“Solução Verde”, 
(KUHN & PECK, 

2003). 
 

Pesquisas 
Européias 

Estudos Europeus 
e 

desenvolvimento 
de sistemas de 

coberturas verdes 
OSMUNDSON, 

1999)  

 
Diretrizes da FLL 

Forshungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung 

Landschaftbau29 e.V 
Estabelecido em 1975 

(KEELEY, 2004). 
 
 

 
Aumento dos 

Telhados 
Naturados 
A taxa de 

crescimento dos 
telhados 

naturados 
aumentou de 15 
a 20% ao ano 

(KUHN & 
PECK, 2003).  

 
Incentivos 

Financiados por 
Programas 

subsidiados pelo 
poder Local e 

Estatal. 
(KEELEY, 

2004). 
 

Princípios e 
Diretrizes da 

FLL 
Publicado em 

1984 
(EMILSSON, 

2006) 

 
Mercado 

Americano 
Fabricantes de 

telhado Naturado 
europeus 

começam a entrar 
no mercado 

(KUHN & PECK, 
2003). 

 
Primeiro 

Canadense + 
Americano 

Telhados 
Naturados 
modernos 

(KUHN & PECK, 
2003). 

 
Normas ASTM 

de Telhados 
Verdes 

2005 e 2006 
(www.astm.org, 

2007) 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de HAKE, 2007 e OSMUNDSON, 1999. 

 

3.3 Vantagens da Naturação 
A avaliação das vantagens da naturação aplicada em superfícies construídas se torna 

mais expressiva quando das correlações entre os aspectos econômicos, sociais e 

ambientais. Conseqüentemente, e por mais diversos, os benefícios daí oriundos 

convergem direta ou indiretamente para a melhoria da qualidade de vida do humano, o 

qual se fixa nas áreas urbanizadas, adensando-as. Assim, com o uso da técnica da 

naturação em grandes centros urbanos é possível ponderar-se as vantagens nas seguintes 

características: Vantagens Econômicas, Vantagens Sociais e Vantagens Ambientais. 

                                                            
29 Centro de Pesquisa em Planejamento Urbano e Paisagístico.  
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Como Vantagens Econômicas, a mais óbvia é a de agregar valor à edificação na qual 

está instalada. Nos Estados Unidos já existem registros de aluguéis mais caros pela 

atração do telhado naturado. Além disso, a naturação contribui para a reforma urbana, 

garantindo a permanência de áreas verdes úteis, principalmente quando aplicada em 

áreas degradadas e super adensadas das cidades, podendo resultar na redução de 

impostos municipais, aumento no volume de negócios e geração de renda para a 

vizinhança (OSMUNDSON, 1999). Outro ponto pertinente é que o aumento da inércia 

térmica de uma cobertura naturada resulta em uma redução do consumo de energia para 

ar-condicionado, o que a médio e longo prazo é um benefício econômico considerável 

(OSMUNDSON, 1999), já que a maior parte dos gastos energéticos de uma edificação 

está ao longo do seu uso (JONES, 2002). 

Como Vantagens Sociais, segundo OSMUNDSON (1999), todo e qualquer bom projeto 

de espaço aberto no meio da urbe caótica e barulhenta promove um repouso aos 

usuários, que pode ser sentido no seu entorno imediato, conseqüentemente, um jardim 

suspenso no topo de edificações é como uma “ilha paradisíaca em meio à selva urbana”. 

Tais jardins promovem um distanciamento da poluição sentida no nível das ruas, e 

quando público serve a uma miríade de funções comunitárias, tais como espaço de 

encontro, de socialização e de eventos especiais.  

Como Vantagens Ambientais, as coberturas ecológicas com os seus terraços não 

visitáveis (e.g. naturação extensiva) aplicados em áreas de renovação urbanística, 

promovem a conexão com a natureza, aumentando a área verde útil primordial ao lote 

urbano, corroborando com a melhoria da qualidade do ar e do microclima do entorno e 

resultando em benefício para a população local. Quando aplicada em áreas públicas, em 

vias férreas como é o caso da cidade de Berlim, na Alemanha, a técnica da naturação 

aumenta a área de percolação de águas pluviais no solo, minorando problemas de 

enchentes causados por temporais com grandes volumes de água. Assim, quando 

aplicada em grande escala, a naturação desempenha um papel importante na 

manutenção de um ecossistema sadio, mormente em áreas de grande adensamento 

urbano (OSMUNDSON, 1999).  

Destarte, as vantagens da aplicação do sistema de naturação podem ser assim 

enumeradas:  

(i) Atuação positiva no clima da cidade e da região proporcionada pela retenção 

de poeira e substâncias contaminantes suspensas no ar (GONZALEZ, 
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FRUTOS & CORREA, 1999; MIRANDA, 1999; PAREJA & LA CAL 

1999);  

(ii) Aumento da área verde útil (GONZALEZ, FRUTOS & CORREA, 1999; 

MIRANDA, 1999);  

(iii) Melhora da termodinâmica urbana: entrada de ar fresco e saída de cargas de 

imissão (MIRANDA, 1999); 

(iv) Influência sobre o ambiente interior (GONZALEZ, FRUTOS & CORREA, 

1999; MIRANDA, 1999);  

(v) Esfriamento dos espaços abaixo da coberta, no verão, provocado pela 

evapotranspiração das plantas (GONZALEZ, FRUTOS & CORREA, 1999; 

MIRANDA, 1999);  

(vi) Diminuição das perdas de calor no inverno o que pressupõe economia de 

energia (GONZALEZ, FRUTOS & CORREA, 1999; MIRANDA, 1999);  

(vii) Aumento do isolamento térmico (GONZALEZ, FRUTOS & CORREA, 

1999; MIRANDA, 1999; PAREJA & LA CAL (1999); PORSCHE & 

KÖHLER, 2003);  

(viii) Absorção do ruído (GONZALEZ, FRUTOS & CORREA, 1999; 

MIRANDA, 1999; PAREJA & LA CAL 1999; PORSCHE & KÖHLER, 

2003);  

(ix) Proteção da impermeabilização contra a radiação ultravioleta e os 

diferenciais extremos de temperatura, promovendo a eficiência energética e 

prolongando a vida útil impermeabilizante em duas ou três vezes 

(GONZALEZ, FRUTOS & CORREA, 1999; PORSCHE & KÖHLER, 

2003; PAREJA & LA CAL 1999; SHOLZ-BARTH, 2001);  

(x) Melhora do grau de umidade (GONZALEZ, FRUTOS & CORREA, 1999); 

(xi) Redução da carga de água que suportam as canalizações urbanas 

(GONZALEZ, FRUTOS & CORREA, 1999; MIRANDA, 1999; PAREJA & 

LA CAL 1999; PORSCHE & KÖHLER, 2003);  

(xii) Redução do efeito da ilha de calor (GONZALEZ, FRUTOS & CORREA, 

1999; KÖHLER, SCHMIDT & LAAR 2003). 
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(xiii) Aumento no valor da propriedade (PORSCHE & KÖHLER, 2003);  

(xiv) Total integração do edifício com o entorno (PAREJA & LA CAL 1999); 

(xv) Retorno da água de chuva ao seu ciclo natural (PAREJA & LA CAL 1999); 

(xvi) Retenção do material particulado da poluição atmosférica urbana (PAREJA 

& LA CAL 1999); 

(xvii) Reduz o salto térmico e, portanto os movimentos estruturais (PAREJA & LA 

CAL 1999);  

Outra forma de entender os benefícios é através da classificação em três vertentes que 

são observadas na escala do indivíduo, conseqüentemente na escala do corpo social, a 

comunidade, e ampliando-se na escala do ecossistema urbano, como apresentados na 

tabela a 3.3: 

Tabela 3.3 – Benefícios da Naturação 

Benefícios 
Para o proprietário Para a comunidade Para o Ambiente 

Amplia o tempo de vida da 
cobertura 

Reduz o fluxo superficial 
de águas pluviais 

Previne refluxo de 
drenagem 

Reduz o consumo de ar 
condicionado durante o 

verão 

Reduz o efeito de ilhas de 
calor nas cidades 

Reduz o impacto do 
dióxido de carbono 

Reduz o consumo de 
calefação durante o inverno Reduz a inversão térmica Remove o nitrogênio 

contido na água da chuva 
Ferramenta de gestão de 

águas pluviais Reduz o barulho Neutraliza o efeito da 
chuva ácida 

Provável de receber 
incentivos fiscais. 

Reduz a demanda de 
energia Favorece a consolidação 

da biodiversidade urbana 
com pássaros e insetos. 

Promove relações públicas Melhora a qualidade do ar 
Aproveitamento de área 
sem uso como espaço de 

jardim 
Melhora a estética 

Fonte: Elaboração da autora. 

Outra forma de arrazoar sobre as vantagens advindas da naturação é a de confrontar 

alguns aspectos físicos, químicos e biológicos, além dos sociais e globais, tanto na 

escala da unidade edificada, quanto na escala de seu conjunto, a própria cidade (Tabela 

3.4).   
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Tabela 3.4 – Benefícios da Naturação 

Fonte: Elaboração da autora. 

ASPECTOS ESCALA ARQUITETONICA ESCALA URBANA 
EFEITOS FÍSICOS

Térmicos  Resfriamento interno por isolamento 
na coberta  

Resfriamento externo pela  
redução do albedo  

Acústicos  Isolamento interior  Refletância  
Qualidade do ar  Deposição de pó  
Água  Consumo Humano não alimentar  Homogeneização da drenagem  
EFEITOS QUÍMICOS  

Durabilidade  Prolongação da vida útil dos  
materiais impermeabilizantes.  Diminuição da acidez da chuva 

EFEITOS BIOLÓGICOS  
Plantas  Incremento da diversidade do espaço 

verde e a sua interação com a 
arquitetura  

Revisão dos conceitos de ecologia 
urbana: recuperação de espécies, 
interação entre espécies.  

Insetos  
Pássaros  
EFEITOS SOCIAIS
Emprego & Renda  Instalações e manutenção  Agricultura periurbana  
Benefícios 
Psicológicos  

Melhoramento da paisagem 
arquitetônica  Melhoramento da paisagem urbana  

Educação pública  Reforço dos conceitos ecológicos na vida cotidiana  

Acadêmicos  Pesquisas de eficiência energética na 
arquitetura  Pesquisas no meio ambiente urbano  

Desenvolvimento de  
produtos  Insumos para a instalação  Sistemas de manejo e  

monitoramento ambiental  
EFEITOS GLOBAIS  
Redução do consumo 
de energia  Controle do micro-clima  Melhoramento do meso-clima  

Emissões  Redução do uso de energia pelo 
condicionamento micro-climático  

Retenção de partículas contaminantes 
do ar  

Urbano-rural  Diminuição da distancia perceptual.  



93 
 

Destarte, vários devem ser os fatores a se considerar quando da adoção de um sistema 

de Naturação aplicado em uma superfície construída, seja ela uma nova edificação ou 

uma edificação já existente, sob o processo de retrofit30. É certo que nem todas as 

estruturas existentes no ambiente construído são capazes de suportar cargas adicionais 

advindas do sistema de naturação adotado. Além disso, itens como clima, acesso e 

códigos de edifícios locais devem ser considerados uma vez que ajudam a determinar se 

a naturação é adequada, ou não, a um determinado espaço (OSMUNDSON, 1999). 

No entanto, e ainda em lugares apropriados, a aplicação da naturação em uma superfície 

construída pode ter um custo inicial substancial, mas, mesmo assim e segundo 

OSMUNDSON (1999), oferece uma série de benefícios tangíveis na forma de retorno 

financeiro a médio e longo prazo, além dos impactos positivos sociais e ambientais. 

  

                                                            

30 O Retrofit consiste em pequenas reformas que visam valorizar e aumentar a vida útil de edificações 
antigas. Surgiu no início da década de 90, na Europa e Estados Unidos, onde os condomínios começaram 
a incorporar processos e materiais de última geração em suas partes física, estética e funcional. Segundo a 
Associação Brasileira de Designers de Interiores (ABD), o Retrofit pode valorizar em até 30% o imóvel. 
(http://www.sindico.com.br/informese/view.asp?id=1168)  
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3.4  Desvantagens da Naturação 

As desvantagens da naturação podem ser mais bem entendidas quando comparadas por 

sistemas, como apresentado na tabela 3.5: 

Tabela 3.5 – Desvantagens da Naturação. 

Desvantagens da Naturação 
Sistema Intensivoe Sistema Semi-Intensivoe Sistema Extensivoe 

Alta sobrecarga na estruturaa, d Média sobrecarga na estruturaa, d. Não são projetados para uso 
intenso de públicoa 

Requer reforço estrutural, o que encarece a obrab. 

Os materiais leves que compõem 
o sistema, quando não fabricados 
no país, tem na maioria seus 
custos elevadosb. 

Requer manutenção intensaa, aumentando consideravelmente os 
custosd. 

O plantio deve ser feito em 
período de clima ameno. 

Requer irrigação intensab ao longo de todo o seu ciclo de vida. 
 

Requer irrigação diária pelos três 
primeiros meses para garantir a 
consolidação das mudasb. Após 
esse período a irrigação fica por 
conta da pluviometria local. 

Necessidade de fertilização intensab o que compromete a água 
residual que carreia excessos de NPK, considerado poluente das 
águas pluviaisc. 
Os sistemas de naturação tradicionais usados mais intensamente na 
década de 60 (mas ainda em uso, apesar de raramente) eram 
aplicados apenas em novas construções, as quais possuíam projeto 
de reforço estrutural, o que excluía a parte já consolidada da 
cidade31.  
Biodiversidade indesejadad. Dependendo do tipo de vegetação adotada, o telhado se torna um “lar” para 
a proliferação de insetos indesejáveis. 
Possível alteração da aparência da vegetação com a mudança das estações do ano. 
Necessidade de um estudo a priori dos aspectos bioclimáticos locais para a adequada seleção do 
sistema mais apropriado a ser aplicado, bem como a precisa triagem dos seus materiais constituintes e 
plantas autóctones. Este tempo para estudo prévio pode elevar os custos iniciais, mas se faz premente, 
pois aumenta as chances de longevidade da naturação. Por se tratar de um sistema vivo, quanto mais 
grandeva for a naturação instalada, maior é a garantia de durabilidade da sua estrutura de suporte.  
Adaptação de telhados já existentes, que não são formados por lajes, para receber o sistema.  
Alto custo inicial, mas que pode ser recuperado em até 3 anos (USGBC, 2007).  
Notas:  
a (SHOLZ-BARTH, 2001) 
b (BEATTIE & BERGHAGE, 2001) 
c (KÖHLER & SCHMIDT, 2003c) 
d (MCMILIN, 2005b) 
e A subdivisão dos sistemas “Intensivo, Semi-Intensivo e Extensivo” está detalhada na tabela 3.6. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos autores acima mencionados. 

 

                                                            
31 Somente com o desenvolvimento tecnológico na Alemanha a partir da década de 60, a naturação 
ganhou menor espessura e passou a ser aplicada em projetos de retrofit, possibilitando a sua aplicação em 
grande escala e principalmente em áreas consolidadas das cidades as quais já apresentavam índices 
significativos de degradação urbana, e resultando em benefícios sentidos no mesoclima (MCMILIN, 
2005b). 
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3.5  A Naturação e seus Sistemas.  
Várias têm sido as técnicas e tecnologias de naturação desenvolvidas para a sua ampla 

adoção em qualquer superfície construída e, portanto, hoje a Naturação pode ser 

sistematizada em três tipos básicos: o Completo, o Modular e a Manta Vegetativa Pré-

cultivada.  

 

3.5.1 Sistema Completo 
O Sistema Completo é o sistema mais comum em uso no mundo e é aplicado 

diretamente na superfície da estrutura de suporte, obedecendo a ordem das principais 

camadas, de baixo para cima: impermeabilizante, drenagem, substrato e vegetação. 

Como camada secundária tem-se o geotextil, o qual serve tanto como protetor do 

impermeabilizante da ação mecânica da drenagem, quanto filtro das partículas mais 

finas do substrato para a drenagem, evitando assim o entupimento desta. (figura 3.17). 

 

Figura 3.17 – Representação gráfica do corte esquemático da Naturação. 

Fonte: Ilustração da autora.  
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O Sistema completo de Naturação é classificado em três espessuras médias, conforme 

tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Classificação dos Sistemas de Naturação segundo seus componentes. 

CLASSIFICAÇÃO PELA ESPESSURA DOS SISTEMAS DE NATURAÇÃO 
Características Intensiva Semi-Intensiva Extensiva 

Carga superficial De 700 a 1.200kg/m2 De 100 a 700Kg/m2 Até 100kg/m2 

Espessura vegetal Superior a 250cm 5cm < x < 100cm 5cm < x < 15cm 

Espessura de substrato x  > 20 10cm < x < 20cm x < 10cm 

Tipo de vegetação Arbóreo Arbustivo Herbáceo extensivo 
Manutenção Intensa Média Baixa ou nenhuma 

Obs: Para o caso brasileiro, o tipo de vegetação apresenta classificações não definitivas, devido ao fato 
de que esta técnica ainda está em evolução, pela sua adaptação técnica e biológica às especificidades 
dos trópicos. 

Fonte: ROLA et al. (2003b) 

 

Detalhamento de Cada Camada Componente 

Ponderando que o sistema mais difundido no mundo, ao longo dos tempos, tem sido o 

sistema completo, detalha-se aqui as camadas que o compõem.  

a. Camada de Suporte da Carga da Naturação 

Considerada a última “camada”, a camada de suporte é toda aquela que suporta o peso 

do sistema adotado, que chega ao seu máximo, quando hidratado. Esta camada é toda e 

qualquer superfície construída capaz de suportar o peso adicional da naturação 

hidratada. A tipologia construtiva adotada no Brasil para edifícios multi-pavimentados é 

a da laje de concreto, capaz, em média, de suportar um sobrepeso de até 400 kg/m2.  

b. Camada de Impermeabilização 

Tem por função proteger a camada de suporte contra toda e qualquer umidade 

proveniente do meio externo, passando pelo sistema, assegurando a estanqueidade do 

mesmo. Esta camada é extremamente importante e demanda estudos profundos quanto 

ao tipo a ser utilizado para impermeabilizar a base de suporte onde o sistema de 

naturação deve ser aplicado. Como característica física, a membrana deve ter alta 

resistência à perfuração, para evitar o transpasse de possíveis raízes que, por sua vez, 

tenham penetrado o geotextil, pelo efeito físico de empuxo. Como característica 
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química, a membrana deve ter um componente anti-raiz. No mercado existem dois tipos 

de impermeabilizantes: o de PVC e a Manta Asfáltica.  

c. Camada de Drenagem 

Esta camada tem por função recolher as precipitações e regas excedentes em toda a 

superfície, conduzindo-as aos deságües. O material a ser utilizado nesta camada deve 

ser de origem mineral e o mais leve possível, de preferência poroso, e prioritariamente 

de canto rolado (arredondado) para que não ofereça risco de perfuração para a 

membrana impermeabilizante e com corpúsculos de diâmetro não menor que 10mm 

(diâmetro > ou = a 1cm).  

d. Substrato de Suporte de Vida Vegetal 

O substrato é uma mistura de elementos orgânicos e inorgânicos capazes de manter: o 

nível de nutrientes, umidade e oxigenação durante um período de tempo 

economicamente viável e, segundo BRIGADÃO (1992), deve ter ou ser:  

• Boa capacidade de retenção de água,  

• Alto conteúdo de fração mineral,  

• Alto conteúdo em matéria orgânica de origem natural,  

• Alta capacidade de intercâmbio catiônico,  

• Alta estabilidade biológica,  

• Homogeneidade na mistura,  

• Boa capacidade de reumectação,  

• Baixa taxa de contração. 

• Isento de patógenos vegetais e de fitotoxidade residual,  

• Componentes de baixa inflamabilidade,  

• Baixa salinidade,  

• Baixa alcalinidade,  

• Baixo conteúdo de cal ativa (virgem),  

• Estabilidade na manutenção de suas propriedades e  

• Baixa compactação. 
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e. Camada de Vegetação;  

Dependendo da localização da superfície a ser naturada, algumas peculiaridades devem 

ser observadas, tais como o microclima e regime de chuvas para que a seleção da 

vegetação seja a mais adequada possível, no caso, vegetação autóctone. 

As espécies adotadas vão das crassuláceas às famílias das agaváceas, bromeliáceas e 

cactáceas, entre outras, vulgarmente conhecidas por “suculentas32” (tabela 3.7). Existem 

exemplos de naturação feita com gramíneas, mas que não são sustentáveis, 

principalmente na sua versão extensiva onde a manutenção é mínima ou nenhuma, pois 

demandam uma enorme quantidade de água para a sua subsistência. As espécies 

suculentas, principalmente as da família das crassuláceas, são exemplos de plantas 

xerófitas33, as quais são as mais adequadas para a naturação extensiva, por serem 

capazes de armazenar água em suas células. Tal fato as coloca na posição de mais 

resistentes às condições extremas do meio em que se encontram, tornando-as mais 

adequadas quando da naturação do ambiente construído.  

Tabela 3.7 – Famílias vegetais classificadas como suculentas. 

Família Espécies 
suculentas 

Modificações 
anatômicas 

Distribuição 

Agavaceae 300 Folhas América Central e Norte 
Aizoaceae 2000 Folhas Sul da África 
Apocynaceae 500 Talos África, Península Arábica, India 
Asphodelaceae 500 Folhas África, Madagascar 
Cactaceae 1600 Talos América 
Crassulaceae 1300 Folhas Global 
Didiereaceae 11 Talos Madagascar 
Euphorbiaceae 500 Talos e folhas África, Madagascar, India 
Portulacaceae 11* Talos e folhas América 
Nota: * 11 gêneros com mais de 1000 espécies.  

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Planta_suculenta  

 

 

                                                            
32 Plantas que contêm folhas e caules grossos e carnudos e invariavelmente apresentam uma camada 
externa de cera, propiciando o armazenamento de água em suas células para subsistir por longos períodos 
de baixa ou nenhuma precipitação.  (www.boldweb.com, www.siue.edu) 
 
33 Chama-se xeromorfas ou xerófitas às plantas que vivem em regiões com pouca água. É uma planta 
adaptada ao clima seco. Estas adaptações são: caules carnudos para armazenar água, folhas menores e 
mais coureáceas (rígidas), às vezes cobertas por uma camada de cera para diminuir a evaporação, e folhas 
reduzidas a espinhos, além de raízes longas. No entanto, algumas plantas podem sofrer apenas adaptações 
fisiológicas, como alterações no processo de abertura dos estômatos. 
 (http://pt.wikipedia.org/wiki/Xeromorfa) 
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Dentre as características das suculentas, as mais significativas são apresentadas a seguir:  

• Alcançam porcentagem máxima de cobertura da superfície; 

• Resistem a situações extremas;  

• Possuem crescimento controlado;  

• Possuem componente estético (diferentes cores e presença de flores);  

• Desenvolvimento rápido de encobrimento da área;  

• Baixo peso;  

• Baixo risco de incendiar-se34;  

• Enraizamento superficial e de não serem alérgênicas;  

f. Camada Separadora Filtrante e de Proteção 

O próprio nome já indica a função, cujo material, o GEOTEXTIL, é composto de fibra 

sintética que se assemelha a um feltro, e que tem a capacidade de impedir a passagem 

de partículas finas do substrato e a conseqüente obstrução da camada de drenagem. 

Deve obedecer aos seguintes critérios: resistência à ruptura e à compressão, ser 

imputrescível, ser compatível com materiais que estão em contato, não proporcionando 

reações químicas, permeabilidade hídrica de até 10 (dez) vezes superior à do substrato, 

permitir o crescimento de raízes, de estrutura duradoura e estável, e ser resistente à ação 

de microorganismos.  

 

3.5.2 Sistema Modular 
O Sistema Modular é o “sistema completo” só que desenvolvido em pequenos módulos 

(caixas), onde quase todas as camadas do sistema completo, com exceção do 

impermeabilizante, são montadas de forma “completa” e, somente após a consolidação 

da vegetação é que os módulos são instalados em cima do telhado, já impermeabilizado. 

Este sistema apresenta-se em espessuras que vão de 7,5 cm a 30 cm. 

                                                            
34 A seguinte afirmação se deve ao fato de que alguns sistemas de naturação instalados em coberturas na 
Alemanha, apresentaram problemas de incêndio por terem sido usadas espécies vegetais da família das 
euforbiáceas que, por sua vez, secam no período se chuvas, tornando-se biomassa com alta capacidade de 
ignição.  
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Como experiência brasileira, tem-se a Empresa ECOTELHADO que, sediada no Rio 

Grande do Sul, fornece os módulos já consolidados para o Brasil. Segundo as 

especificações técnicas da própria Empresa, 

“A ECOTELHA® é um conjunto formado pelo substrato rígido mais um substrato leve. 

Agrega nutrientes essenciais que proporcionam retenção de água e drenagem do 

excedente, evitando assim a erosão. Pode ser transportada com grande facilidade. A 

ecotelha já vem plantada e enraizada, pronta para o uso.35” 

A ECOTELHA® é fornecida no tamanho de 35 cm de largura, 68 cm de comprimento e 

6 cm de espessura (figura 3.18). Segundo as especificações técnicas da Empresa 

ECOTELHADO, “a Ecotelha é um substrato, com EVA e cimento cp4. Junto com a 

planta usa-se um nylon de resíduo de pneu automotivo, fungos e nutrientes.” A planta 

adotada neste módulo é da espécie Sedum reflexum, da família das crassuláceas. O peso 

do módulo hidratado, ou seja, saturado em água, é de 12,5 kg e segundo as 

especificações técnicas da própria empresa,  

“o módulo retarda a saída de água, absorve o necessário e o restante segue para o 

pluvial. Nele coloca-se uma geomembrana de PEAD36 e uma outra de absorção 

onde a planta vai se alimentar com nutrientes que se formarem ali. Se for em laje, 

faz-se necessário a impermeabilização desta  antes da instalação dos módulos. No 

caso de um telhado tradicional (de cerâmica, celulose, fibrocimento ou zinco) é 

possível a sobreposição dos módulos desde que o telhado suporte a sobrecarga dos 

mesmos de 50kg por m2.37” 

Assim, para cobrir um metro quadrado de área são necessários cerca de 4 módulos 

(perfazendo uma área de cobertura de 0,95 m2) e o peso por metro quadrado fica em 50 

kg, classificando-o como Sistema Extensivo de Naturação.  

 

                                                            
35 Dados obtidos no sitio de internet da Empresa ECOTELHADO, acessado em 13/12/07, disponível no 
seguinte link: http://www.ecotelhado.com.br/especotelha.htm  
36 PEAD: polietileno de alta densidade 
37 Dados obtidos no sitio de internet da Empresa ECOTELHADO, acessado em 13/12/07, disponível no 
seguinte link: http://www.ecotelhado.com.br/especotelha.htm  
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Figura 3.18 – Fotos38 do módulo da ECOTELHA® sem a vegetação e, ao lado direito, com a 

vegetação já consolidada, em período de floração. 

Fonte: Fotos de Cesar Dinardi. 

 

A aplicação dos módulos em uma cobertura é mais bem entendida na figura 3.19: 

 

Figura 3.19 – Fotos39 de um telhado estruturado com madeira e coberto com a telha de celulose 

ONDULINE®, onde foi aplicado um perfil em “L”, como anteparo aos módulos naturados. 

Fonte: Fotos de Cesar Dinardi. 

 

                                                            
38 Fotos doadas por Cesar Dinardi da Empresa ECOTELHADO. 
39 Imagens obtidas no sitio de internet da Empresa ECOTELHADO, acessado em 13/12/07, disponível no 
seguinte link: http://www.ecotelhado.com.br/especotelha.htm 
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3.5.3 Manta Vegetativa Pré-cultivada 
O sistema da Manta Vegetativa Pré-cultivada é a de menor espessura. É cultivado fora 

da área onde será implantado, o que possibilita a sua produção em larga escala (figuras 

3.20, 3.21 e 3.22).   

 

Figura 3.20 – Campo de produção e cultivo da naturação pelo sistema de manta vegetativa pré-

cultivada  

Fonte: www.toronto.ca/greenroofs/what.htm  

 

Figura 3.21 – Retirada das mantas em rolos 

Fonte: www.toronto.ca/greenroofs/what.htm  
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Figura 3.22 – Aplicação das mantas através do desenrolamento sobre a cobertura  

Fonte: www.toronto.ca/greenroofs/what.htm  

 

Experimentos desenvolvidos pelo IASP – Instituto de Projetos Agrários e de Ecologia 

Urbana da Universidade Humboldt de Berlin, estão avaliando espessuras mínimas para 

o sistema de Manta Vegetativa Pré-cultivada, a exemplo da figura 3.23.  
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Figura 3.23 – Experimento de mantas com espessuras mínimas (5cm) no IASP/HU-Berlin.  

Fonte: Foto da autora em visita ao IASP em 2004. 

 

3.5.4 Outros sistemas 
Com a popularização da aplicação da Naturação nos grandes centros urbanos, observa-

se o aparecimento crescente, no mercado, de empresas especializadas em instalar a 

naturação, cujos sistemas ofertados apresentam pequenas variações dos sistemas 

anteriormente citados, no sentido de tornar mais ágil e eficiente a sua instalação em 

grande escala. 

Entre os mais diversos, o que melhor representa diversidade tecnológica é a empresa 

inglesa “The Bauder Group40”, que desenvolve as seguintes técnicas:  

a.  Xero Flor Sedum Blankets (Manta de Sedum Xero Flor) 

Segundo a empresa BAUDER, as mantas Xero Flor desenvolvidas desde 1997 provêem 

o benefício de enverdecimento imediato e é a aproximação mais popular à construção 

de um telhado verde extensivo.  Requer pouca manutenção, em longo prazo, que é uma 
                                                            
40 Dados obtidos no sitio de internet: http://www.bauder.co.uk  
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condição prévia para muitos de seus clientes. O sistema Xero Flor tem sido testado 

desde sua introdução em 1987, com mais de 2 milhões de metros quadrados instalados 

entre Europa e Japão, com ótima aceitação (Figura 3.24a).  

b. Hydro-Planting 

Em grandes áreas de telhado pode ser mais efetivo financeiramente usar este sistema de 

plantio por um jateamento hidratado como uma alternativa para mantas de vegetação. 

Neste processo, o jateamento lança uma mistura que contém sementes, mudas de planta, 

palha e fertilizante que é borrifado em um substrato leve de suporte da vida vegetal 

(Figura 3.24b). 

c. Plug-Planting 

São potinhos individuais com diversas espécies do gênero Sedum, plantadas em um 

substrato que em telhados menores dá a possibilidade de escolha tanto de espécies 

quanto de layout paisagístico. Geralmente, a densidade recomendada é de 15 a 20 

plantas por metro quadrado e o período de consolidação da vegetação, após a instalação, 

é de 12 a 18 meses, requerendo baixa manutenção (Figura 3.24c).  

 

Figura 3.24 – Fotos41 dos três sistemas desenvolvidos pela empresa BAUDER: Xero Flor Sedum 

Blankets, Plug-Planting e Plug-Planting. 

 

                                                            
41 Imagens obtidas no sitio de internet da Empresa BAUDER, acessado em 5/01/08, disponível no 
seguinte link: http://www.bauder.co.uk  

a b c 
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A tabela 3.8 resume de forma comparativa os aspectos peculiares de cada tipo de 

sistema de naturação.  

Tabela 3.8 – comparação entre os três tipos de sistemas.  

SISTEMAS DE NATURAÇÃO 

 Completo Modular Manta Vegetativa Pré-
cultivada 

Impermeabilizante Aplicado em toda a 
superfície a ser naturada - - 

Geotextil de proteção 

Aplicado para proteger a 
superfície do 

impermeabilizante do 
esforço mecânico causado 

pelas demais camadas 
superiores  

- 

Base flexível e 
permeável que 

permite ser enrolada 
facilitando o seu 

translado, e onde é 
aplicada a camada de 
substrato, a qual tem 

alta capacidade 
drenante dos excessos 

de água e 
componentes 

específicos para o 
desenvolvimento de 
espécies vegetais de 

porte mínimo como as 
do gênero sedum, cujo 
cultivo prévio facilita 

a sua produção em 
escala. 

Drenagem 

Aplicada sobre o geotextil 
e a impermeabilização, 

também em toda a 
superfície a ser naturada  

O módulo (caixa de 
fácil manuseio com + 
ou -50cm2 de área) é 

composto de drenagem, 
geotextil de filragem, 

substrato e vegetação, a 
qual é cultivada, 

previamente à sua 
comercialização, 

para a sua posterior 
aplicação em uma 

superfície construída já 
impermeabilizada. 

Geotextil de filtragem 

Aplicado sobre toda a 
drenagem para filtrar o 

excesso de água e impedir 
que partículas finas do 

substrato a invadam 

Substrato Aplicado sobre o geotextil 
de filtragem  

Vegetação Cultivo direto na própria 
superfície a ser aplicada 

Classificação pela 
Espessura 

Extensivo 
Semi-intensivo 

Intensivo 
Extensivo  Extensivo 

OBS 

Este sistema é o único a 
incluir a camada de 

impermeabilização na sua 
composição, dando a igual 

importância frente às 
demais camadas que o 

compõe. 

Ideal para ser 
comercializada em 

larga escala este 
sistema permite a sua 
fabricação em caixas 

modulares de fácil 
manuseio, translado e 

aplicação. 

Ideal para ser 
comercializada em 

larga escala este 
sistema permite a sua 
fabricação em mantas 
de longo comprimento 

de fácil manuseio, 
translado e aplicação. 

Exemplos de 
empresas brasileiras 

Empresa Natural Design 
http://www.naturaltelhados

vivos.com.br/index.html  

Empresa 
ECOTELHADO 

http://www.ecotelhado.
com.br/  

- 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.6  Considerações 
A naturação como técnica de enverdecimento urbano tem se mostrado viável, ao longo 

da história, seja para atender à subjetividade humana, seja para mitigar problemas 

ambientais urbanos. Foi também ao longo da história que se deu a depuração desta 

técnica, com o seu resgate na década de 80, cujas pesquisas alemãs resultaram na 

adequação dos sistemas extensivos em espessuras cada vez menores (e.g. experimento 

do IASP com a manta vegetativa pré-cultivada de 5 centímetros de espessura). 

No que se refere aos seus benefícios, a naturação é uma técnica que responde 

positivamente nas escalas do indivíduo, da comunidade e do ecossistema urbano, 

resultando, entre outros, na redução de gastos com climatização das edificações, 

redução de problemas de ilhas de calor e de poluição atmosférica e redução da 

sobrecarga do fluxo superficial de águas pluviais em drenagens urbanas, 

respectivamente. 

No que refere às desvantagens, a primeira considerada é o alto custo de sua instalação 

comparado com as tradicionais coberturas. No entanto, este custo inicial é recuperado 

em curto prazo e a economia que se segue quando da redução do consumo de energia ao 

longo do uso da edificação, se transforma em benefício. 

No que se refere aos tipos de sistemas existentes e o continuado desenvolvimento de 

alternativas que facilitem a sua aplicação em larga escala, só corroboram para a 

consolidação da naturação como técnica de adequação das cidades à sustentabilidade.  

Com base no supracitado, o capítulo que segue tratará do experimento proposto e 

executado na COPPE/UFRJ, de adaptação da naturação à realidade técnico-industrial do 

Brasil. 
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4 EXPERIMENTO 
 

O saber nasce da experiência. 

Kant 

 

4.1  Introdução 
Por se tratar de uma técnica amplamente aplicada e estudada no estrangeiro, a falta de 

resultados em latitudes tropicais é fato e, como tal, tornou-se mote para o presente 

trabalho de tese que tencionou executar um experimento prático onde a naturação seria 

construída com materiais e plantas autóctones e teria monitorada a qualidade da água 

que penetra e a que deságua da naturação, para medir a sua capacidade em filtrar a água 

de chuva que lhe incide, para o seu posterior uso em edificações.   

Destarte, o presente capítulo descreve o processo de planejamento e montagem do 

experimento e apresenta os aspectos metodológicos de monitoramento da qualidade da 

água, além das etapas de montagem do experimento, de seleção dos materiais e de 

reprodução de mudas das espécies vegetais selecionadas, com suas respectivas 

caracterizações técnico-científicas. 

4.2  O Planejamento do Experimento 
O planejamento do experimento, de adaptação da naturação à realidade técnico-

industrial brasileira, teve como referência um experimento similar executado no 

México, como atividade prática do Curso de Especialização em NATURACIÓN DE 

ÁREAS CONSTRUÍDAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE CIUDADES; 

promovido pela Joint International Project Agribusiness - Environment Protection-3, 

dentro do Programa ALFA da Comissão Européia, durante o período de 2000 e 2001, e 

sediado na Universidad Autónoma Chapingo, na Cidade do México, México. 

Este experimento ora replicado no Campus da UFRJ, possibilitou a iniciação dos 

estudos de adaptação da técnica de enverdecimento de áreas construídas, a Naturação, 

às condições climáticas, tecnológicas e industriais do Brasil, e hoje segue sendo 

utilizado como palco de observação e aprofundamento dos resultados obtidos. 

A execução deste experimento teve como objetivos gerais: 
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(i) Ampliar o conhecimento especializado e prático acerca do comportamento 

da naturação e os benefícios de sua aplicação extensiva no ambiente 

construído, sob as condições climáticas específicas da cidade do Rio de 

Janeiro, checando a viabilidade de adaptação dos componentes do sistema 

construído com materiais produzidos pela indústria brasileira e plantas 

autóctones42; e  

(ii) Estudar a naturação extensiva de superfícies construídas, como um sistema 

de filtragem primário da água de chuva, para a sustentabilidade, em termos 

do uso de água pelas edificações, nos grandes centros urbanos, cujo  

monitoramento se deu no período de março a setembro de 2005. 

Em seus objetivos específicos, o experimento permitiu: 

a. Determinar a qualidade da chuva que incide na cidade do Rio de Janeiro, através 

da análise do aporte atmosférico dos seguintes íons: anion cloreto (CL-), nitrato 

(NO3-), sulfato (SO4
2-), amonia (NH4

+), cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), sódio 

(Na+), potássio (K+), potencial hidrogeônico (pH) e condutibilidade elétrica; 

b. Analisar o comportamento do sistema de naturação frente à deposição úmida 

(chuva e água destilada); 

c. Analisar a capacidade do sistema em filtrar a água da chuva que entra, no sentido 

de conferir-lhe qualidade para o abastecimento doméstico, ou seja, que atenda ao 

enquadramento “classe especial”, do sistema de classes de qualidade da 

Resolução CONAMA no.357, 17/03/2005;  

 

 

 

                                                            
42 Dic. AURÉLIO – Autóctone: [Do gr. autóchthon, pelo lat. autochthone.] Adjetivo de dois gêneros. 
1.Que é oriundo de terra onde se encontra, sem resultar de imigração ou importação: povo autóctone; 
cerâmica autóctone. 2.P. ext. Aborígine, indígena, nativo. ~ V. depósito —. Substantivo de dois gêneros. 
3.V. aborígine (4): “defendia [o casal] a tese de que os seus filhos deveriam passar pelas mesmas 
dificuldades por que passavam os filhos dos autóctones.” (Antônio Silva Graça, Viagem ao Fim da 
História, p. 188). [Opõe-se a alóctone.]  
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4.3 Montagem do Experimento 
 

O sistema de naturação adotado para este experimento foi o sistema completo, que 

comporta quatro camadas principais, a saber: impermeabilizante, drenagem, substrato e 

vegetação, no entanto, vale especificar também as camadas: separadora filtrante e 

separadora de proteção e a base de suporte.  

Para o caso destes módulos experimentais, além de realizar a simulação, foi trabalhado 

o sistema completo na sua forma extensiva que é a versão ecológica, de menor 

espessura, portanto, menor peso e que, pelas suas características, prescinde de cuidados.  

Com base nas especificidades de cada camada que compõem o sistema completo da 

naturação e na sua forma extensiva, somando-se a isso a necessidade de nacionalização 

de técnicas importadas, foram encampadas algumas ações para a viabilização da 

execução do experimento, a saber:  

a. Selecionar e qualificar, no mercado brasileiro, possíveis componentes 

substitutivos, os quais fossem totalmente fabricados no Brasil, para serem 

adotados neste experimento. 

b. Selecionar espécies de plantas suculentas43 autóctones.  

c. Definir local de montagem do experimento. 

i. Montagem dos Módulos Experimentais: 

O experimento foi instalado no campus da UFRJ (Ilha do Fundão) e localiza-se dentro 

de uma área de fácil acesso, nos domínios da COPPE (figuras 4.1 e 4.2), mais 

precisamente, na parte externa posterior do departamento de Geotecnia, com as 

seguintes coordenadas geográficas: 22º51’45.85” S; 43º13’43.90” W.  

                                                            
43 Diz-se da planta ou das partes dela que se mostram carnosas e espessas em virtude da presença de 
abundantes parênquimas de reserva, nos quais quase sempre há água armazenada (AURÉLIO, 1986).  
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Figura 4.1 – Vista aérea da localização do experimento na ilha do Fundão. 

Fonte: Imagem obtidas do Google Earth e legendadas no Photoshop pela autora 

 

Figura 4.2 – Vista aérea3 de localização do experimento na COPPE/UFRJ. 

Fonte: Imagem obtidas do Google Earth e legendadas no Photoshop pela autora 

A área é gramada e bastante ampla, permitindo que o experimento fique exposto às 

intempéries, ou seja, qualquer extremo das condições climáticas (vento forte, temporal, 

seca, calor tórrido, frio etc.) (figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Localização das caixas na parte posterior do Depto. de Geotecnia. 

Fonte: Foto da autora. 

ii. Montagem dos Módulos Experimentais: 

a. Camada de Suporte:  

Como citado no Capítulo 3, a primeira camada é a camada de suporte, a qual é 

dimensionada para resistir à carga do peso do sistema que chega ao seu máximo, 

quando hidratado. No caso da naturação extensiva com espessura de até 10cm (dez 

centímetros), quando totalmente saturado em água, o mesmo alcança o peso máximo de 

100kg/m2 (ROLA et al., 2003b). Tomando como referência o experimento, 

anteriormente citado, executado no México, foram reproduzidos módulos 

experimentais, no tal da quatro caixas, obedecendo ao mesmo projeto de produto (figura 

4.4).  
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Figura 4.4 – Desenho esquemático do módulo experimental. 

Fonte: Desenho elaborado pela autora. 

O módulo tem as dimensões de 1,20m x 1,20m, com uma estrutura de madeira que 

serve de suporte para uma caixa de flandres, que se acopla,  tendo sido tratada com tinta 

anticorrosiva (figura 4.5).  
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Figura 4.5 – Instalação das caixas, suspensas a 80cm do nível do solo. 

Fonte: Foto da autora. 

O experimento totaliza uma área de de 5,76m2 (4 módulos de [1,2 x 1,2] m2). Deste total 

4,3m2 foram naturados completamente, obedecendo ao seguinte esquema (figura 4.6). 

 

Figura 4.6 – Desenho esquemático de como foi montada a naturação. 

Fonte: Desenho elaborado pela autora. 

Definidos os parâmetros perseguidos na execução do experimento, explicam-se a seguir 

os passos adotados na montagem da naturação, em seu sistema completo, nas caixas 

propriamente ditas.  

b. Camada de Impermeabilização:  
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Tabela 4.1 – Características técnicas da VINIMANTA®. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material 
Geomembrana de PVC com 0,80mm de espessura (VINIMANTA®) 
acoplada com Geotextil (Geofort) não tecido de polipropileno com 

2000g/m2. 
Gramatura ABNT NBR 12568 1,232g/m2 - 

Espessura nominal ABNT NBR 12569 1,17mm - 
Resistência à tração 

(faixa larga) 
ABNT NBR 12824 
ABNT NBR 12824 

13,60KP/m 
17,30KP/m 

Longitudinal 66,20% 
Transversal 53,90% 

Resistência ao rasgo 
(trapezoidal) 

ASTMD 4533 
ASTMD 4533 

346N 
292N 

Longitudinal 
Transversal 

Resistência ao 
puncionamento ABNT NBR 13359 Força 2,60KP Deslocamento 48,10mm 

Resistência à tração 
(tipo “Grau”) 

ASTMD 4632 
ASTMD 4632 

979N 
956N 

Longitudinal 139,60% 
Transversal 94,70% 

Resistência ao 
estouro ASTMD 3786 10,4 Ma 

Observações: Ensaio realizado no laboratório de Geossintéticos da Universidade de São Paulo, 
Escola de Engenharia de São Carlos, Departamento de Geotecnia, em 2 de 
dezembro de 1999, com supervisão do Prof. Dr. Benedito de Souza Bueno. 

Fonte: SANSUY, 2007. 

Tabela 4.2 – Especificações técnicas da VINIMANTA®. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Denominação “Geocomposto” 

Material Laminado de PVC, acoplado com geotextil. 
Apresentação Manta em painéis geométricos. 

Vida útil O produto VINIMANTA tem longa duração, variando conforme sua utilização. 
Aplicação Impermeabilização em obras geotécnicas, construção civil e agronegócios.  

Tratamento de esgotos, tanques para aqüicultura, canais, área de lixiviação, 
edificações tais como lajes, caixas d’água, caixas de drenagem; reservatórios 
industriais e rurais, armazenamento de água, aterros sanitários, biodigestores, 
lagoas, campos de golfe, praia artificial, cisternas. 

Observações Aplicações - bem como dimensões e formas - especiais poderão ser desenvolvidas 
pelo Setor de Engenharia da SANSUY, visando atender casos particulares. 

Garantia VINIMANTA é um produto que atende às especificações NBR 9690. 
Vantagens 1- Devido à sua flexibilidade, não necessita de suportes especiais para montagem. 

2- Facilidade de transporte e manuseio. 
3- Proteção do solo, da natureza e do meio-ambiente. 
4- Certeza de satisfazer as exigências de órgãos de controle ambiental (tipo 
CETESB, IAP). 
5- Coaduna-se com os objetivos de paisagismo. 
6- Flexibilidade para se ajustar a quaisquer tipos de terreno e substrato. 
7- A solda é feita pelo fabricante, com total garantia de sua eficácia e 
durabilidade.  
8- O produto se adequa a qualquer tipo de projeto. 

Manutenção Em caso de furos, rasgos ou danos ocorridos, a manta pode ser convenientemente 
reparada sem o comprometimento de sua utilização futura. 

Cuidados 
contra má 
utilização: 

1- Ao ser transportado, forrar a carroceria do caminhão ou carreta com lona para 
evitar danos (quinas e partes pontiagudas). O mesmo vale para o local de 
estocagem. 
2- Não arrastar a manta sobre piso áspero de modo a danificá-la. 
3- Movimentar a manta somente quando estiver embalada. 
4- A instalação deve ser feita por pessoal recomendado pelo fabricante. 
5- A manta deve ser lavada somente com água e sabão neutro. 

Fonte: SANSUY, 2007. 
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A aplicação da manta impermeabilizante VINIMANTA®, que veio em rolo, foi cortada 

em quatro pedaços e foi aplicada nas caixas, com a face do geotextil voltada para baixo. 

Para cobrir toda a superfície da caixa foi necessário ajustar a manta de forma a não ser 

feito nenhum corte para evitar qualquer tipo de vazamento (ver figura 4.8). 

 

Figura 4.8 – Cortando e aplicando o Impermeabilizante. 

Fonte: Fotos da autora. 

 

Depois de colocada a manta na caixa, foi feito o ajuste da saída do dreno, o “ladrão”, 

por onde a água excedente escoa. (ver figura 4.9). 

 

Figura 4.9 – Cortando e aplicando o dreno (“ladrão”) na manta sobre a caixa. 

Fonte: Fotos da autora. 
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Uma vez instalado o impermeabilizante, seguiu-se com a aplicação da camada de 

drenagem. 

c. Camada de Drenagem:  

O material usado para atender às características necessárias de drenagem, aos excessos 

de água que possam advir de um evento extremo de chuva, foi a Argila Expandida pela 

sua leveza, porosidade e forma esférica.   

A Argila Expandida é um agregado leve que se apresenta em forma irregular de esferas 

de cerâmica, com uma estrutura interna formada por uma espuma cerâmica com 

microporos e com uma superfície rígida e resistente. As esferas de argila expandida são 

obtidas através da mistura de argila e folhelhos45 que se expandem a partir de um 

processo térmico, a uma temperatura de 1.100º C, formando grãos arredondados de 

tamanhos variados, com baixa densidade. Suas principais características são: leveza, 

resistência, inércia química, estabilidade dimensional, incombustilidade, além de 

excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico. Por ser durável, consistente 

mecanicamente e estável quimicamente, a argila expandida é um material prático que 

pode ser estocado sem dificuldade em qualquer obra, por um longo período de tempo 

(CINASITA, 2007). Tal fato favorece a sua adoção quando de empreendimentos em 

grande escala, pois não exige espaço sofisticado para o seu armazenamento, já que não 

compromete a sua qualidade. 

 A produção da argila expandida resulta em diversas granulometrias, sendo as mais 

comercializadas no mercado brasileiro as que estão apresentadas na tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Diferentes granulometrias produzidas pela CINASITA. 

GRANULOMETRIAS 
Tamanho Diâmetro Equivalência Densidade 

Grande (3222) 22 a 32 mm Brita 2 400/480 kg/m³ 
Médio (2215) 15 a 22 mm Brita 1 450/530 kg/m³ 
Fino (1506) 06 a 15 mm Brita 0 580/660 kg/m³ 

Restolho (0500) Abaixo de 6 mm Areia grossa 800/880 kg/m³ 

Fonte: CINASITA, 2007. 

As granulometrias mais usadas para jardinagem são as entre 22 a 32 mm a 15 a 22 mm, 

as mesmas granulometrias usadas no experimento (figura 4.10). 

 
                                                            
45 Segundo O dicionário Aurélio: rocha sedimentar, de granulação fina, com tendência a dividir-se em 
folhas segundo a estratificação.  
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Figura 4.10 – diferença de granulometria da drenagem.  

Fonte: Fotos da autora. 

A tabela 4.4 que segue apresenta as vantagens do uso da argila expandida.  

Tabela 4.4 – Vantagens da argila expandida. 

Vantagens da aplicação da argila expandida. 

Baixa Densidade A densidade de argila expandida, seca e no estado solto, na média é de 550 kg/m3 
- aproximadamente 2,5 vezes menor que agregados normais de areia e pedra. 

Quimicamente 
Inerte 

A argila expandida é livre de qualquer substância que possa ter efeito adverso no 
funcionamento das plantas. 

Redução de Custo Economia nas cargas estruturais, o que evita a construção de uma estrutura 
complementar para suportar as cargas do sistema de naturação. 

Alto Isolamento 
Térmico 

 

Aliando as qualidades de isolamento térmico, resistência mecânica e preço, a 
argila expandida possibilita excelentes aplicações técnicas e vantagens 
econômicas no campo do isolamento térmico. 

Isolamento 
Acústico 

Ensaios realizados em outros países com agregados semelhantes à, recomendam 
sua aplicação nesse campo. 

Resistências a 
Altas Temperaturas 

Uma vez que a argila expandida é produzida em temperaturas de 1.100ºC, ela é 
indicada para concretos refratários e como isolante térmico, até 800ºC. 

Fonte: CINASITA, 2007. 

Uma vez definido o tipo de material e as granulometrias a serem usadas passou-se para 

a instalação. Como pode ser observado na foto 4.11, para cada módulo foi usado um 

saco de 50 litros de argila expandida, perfazendo um total de 0,05m3, por módulo.  

 

Figura 4.11 – Instalação da camada de drenagem.  

Fonte: Fotos da autora. 
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Instalada a camada de drenagem, passou-se para a instalação da camada separadora. 

d. Camada separadora filtrante e camada separadora de proteção:  

A camada separadora nada mais é que um material flexível que filtra a água que entra 

no substrato e que não fica retida no mesmo, evitando que as partículas mais finas do 

substrato sejam lixiviadas para a camada seguinte causando a contaminação do material 

drenante, o que pode vir a comprometer o seu adequado funcionamento e, por sua vez, a 

eficiência do conjunto. 

O material adotado para esta camada foi o Geotextil (figura 4.12) que é um “não-tecido” 

de polipropileno. Sua produção se dá por um processo de superagulhagem em véus de 

fibras não orientadas. A utilização do polipropileno como matéria prima de sua 

fabricação confere a este produto excelente inércia à maioria dos agentes químicos. 

Utilizado em diversas obras e em diferentes tipos de aplicação (drenagem, separação, 

proteção mecânica, etc), suas propriedades hidráulicas o tornam substituto de filtros de 

areia convencionais (BRASFOR, 2007).  

 

Figura 4.12 – Manta de geotextil PP200 da BRASFOR.  

Fonte: Foto da autora. 

O Geotextil, segundo o sítio de internet (www.geotextil.ubbi.com.br), é fabricado com 

as seguintes especificações: 

 Gramaturas: 180gr/m², 200gr/m², 250gr/m², 300gr/m², 500gr/m², 600gr/m²; e 

 Larguras: 2,15m e 4,30m. 
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Segundo dados da BRASFOR (2007), estas gramaturas têm as respectivas espessuras 

como apresentadas na tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Densidade e espessura do geotextil comercializado pela BRASFOR. 

Dimensões do geotextil 
Referência Densidade Espessura 

PP 180 180 grs/m2 2,9 mm 
PP 200 200 grs/m2 2,9 mm 
PP 250 250 grs/m2 3,5 mm 
PP 300 300 grs/m2 3,5 mm 

PP 500  500 grs/m2 5,9 mm 
PP 600  600 grs/m2 5,9 mm 

Fonte: BRASFOR, 2007. 

As características do Geotextil são, segundo a BRASFOR (2007): 

 Elevada porosidade e permeabilidade; 

 Filtração eficaz ao longo do tempo; 

 Resistência mecânica; 

 Material sintético imputrescível; e 

 Pouco susceptível à fluência. 

Ainda segundo a BRASFOR (2007), as vantagens do material passam pelas seguintes 

características: mecânica, hidráulica e de durabilidade, a saber: 

 Hidráulica: 

 Características próximas à areia filtrante, o geotextil é mais permeável.  

 Geotextil é adequado a aplicações de drenagem e filtração.  

 Mecânica: 

 Resistente aos esforços e tem longa vida útil.  

 Interage com vários tipos de solos e transmite os esforços de forma mais 

eficaz. 

 Durabilidade: 

 Boa estabilidade, não se deformando.  

 Resistente às intempéries. 

Na figura 4.13 está ilustrada a colocação da manta geotextil. 
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Posicionado a manta geotextil, o módulo experimental está pronto para receber a 

camada de substrato. 

 

Figura 4.13 – Instalação da camada separadora. 

Fonte: Foto da autora. 

e. Camada de substrato de suporte de vida vegetal:  

O Substrato é a camada de suporte de vida vegetal e, diferente do solo comum, é uma 

mistura de ingredientes orgânicos e inorgânicos, cuja composição depende do tipo de 

planta a que se destina, podendo ter composições variadas. 

Assim, como no caso da naturação urbana, onde o tipo de planta mais usado pertence à 

da família das crassuláceas, a composição do substrato adotado foi quase inerte, ou seja, 

composto que substitui a terra na fixação de plantas, e que contribui pouco para a sua 

alimentação. Desta maneira, como a localização do experimento é urbana, com 

manutenção quase zero, essa área plantada estaria propícia para receber pássaros, que, 

por sua vez, poderiam trazer sementes de outras espécies de plantas com um tipo de 

enraizamento diferente dos das crassuláceas, como os fícus que tão bem se desenvolvem 

aproveitando as frestas, no alto das edificações (figura 4.14).  
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Figura 4.14 – Imagem de uma planta em desenvolvimento espontâneo. 

Fonte: Foto da autora. 

Os substratos são importantes por se tratarem de misturas controladas e que podem ser 

preparadas para um determinado tipo de planta que se deseja que prospere. As 

vantagens do seu uso são várias: boa capacidade de fornecimento de água para as raízes, 

além de ser isento de pragas, doenças e ervas daninhas, propicia mudas mais sadias. 

Além disso, o substrato é um material leve, resultando na diminuição da carga sobre a 

superfície construída. Os substratos podem ser feitos de fibra de coco, casca de pinus, 

turfa e casca de arroz carbonizado, sendo os dois primeiros os mais usados. 

O experimento executado no México, referência para este trabalho, no qual o substrato 

usado foi a “mescla standard” que era composta de componentes minerais: 35% de 

Tezontle46 e 35% de pedra-pomes; e orgânicos: 22,5% de húmus e 7,5% de fibra de coco.  No 

                                                            
46 TEZONTLE: típica rocha vulcânica mexicana. 

Nome   Tezontle 
Tipo básico   Ígnea; rocha vulcânica. Extrusiva 
Grupo   Óxidos 
Sistema Cristalino  Substratos, granular 
Composição química  Dióxido de Ferro 
Formação   Vulcânica 
Dureza   5 Mohs46 
Textura   Vesicular, burbujeado; porosa 
Densidade   De 1. 2 a 1.6 g/cm3  
Cor   De vermelhos alaranjados a tons amarelados 
Brilho  Fosco 
Propriedades  Guarda calor, mas não é permeável nem isolante; de rápida erosão. 

Fonte: http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_rocas/tezontle.htm  
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experimento em questão optou-se por traduzir a “mescla standard” e com base nas 

mesmas proporções. Assim, foram adotados os seguintes componentes minerais: 35% 

de argila expandida, 17,5% de areia e 17,5% argila; e orgânicos: 22,5% de húmus, 5% 

de fibra de coco e 2,5% de pó de coco. A figura 4.15 apresenta o processo de mistura do 

substrato adotado no experimento. 

 

Figura 4.15 – Preparando o substrato: (a) argila expandida grande e média; (b) adição de fibra e pó 

de coco e de húmus; (c) adição de terra adubada; (d) homogeneização do substrato. 

Fonte: Fotos da autora. 

Uma vez homogeneizados os componentes do substrato, este foi instalado de forma 

seqüencial nos módulos experimentais, por sobre o geotextil e preservando o espaço 

destinado à drenagem lateral (figura 4.16). 

Para finalizar a colocação do substrato prepararam-se as bordas de 10cm com uma 

simples dobradura do geotextil excedente (figura 4.17a e 4.17b) e preenchendo-as com a 

argila expandida. 

a b 

c d 
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Figura 4.16 – Instalando o substrato nos módulos experimentais. 

Fonte: Fotos da autora. 

 

Figura 4.17a - Etapas de dobradura do geotextil para separar o substrato da drenagem lateral. 

Fonte: Fotos da autora. 
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Figura 4.17b - Etapas de dobradura do geotextil para separar o substrato da drenagem lateral. 

Fonte: Fotos da autora. 

Uma vez colocado o substrato e a drenagem lateral, os módulos estavam prontos para 

receberem as mudas de plantas.   

f. Camada de vegetação:  

A vegetação adotada para os módulos experimentais foi a da família crassulaceae, 

vulgarmente conhecida por “suculentas”, por se tratarem de espécies que além de 

alcançar uma porcentagem máxima de cobertura da superfície, resistem a situações 

extremas como baixa manutenção, longos períodos de seca, altas temperaturas, 

acumulação temporal de água, fortes radiações solares, fortes incidências de ventos, 

contaminação atmosférica urbana, e além de possuirem um crescimento controlado, 

possuem algum componente estético (diferentes cores e presença de flores), 

desenvolvimento rápido de encobrimento da área, baixo peso, baixo risco de incendiar-

se, de enraizamento superficial e não são alergênicas.  

A classificação taxonômica da vegetação está organizada tal como apresentada na tabela 

4.6. 

 



127 
 

Tabela 4.6 – Classificação Taxonômica das Crasulaceae. 

Domínio Eucariontes 
Reino Plantae 
Divisão Magnoliophyta 
Classe Magnoliopsidas  
Ordem Saxifragales  
Família Crassulaceae 

Fonte: JOLY, 1998. 

Segundo EGGLI (2005),  a familia das crassuláceas apresenta espécies vegetais na sua 

maioria perenes e raramente anuais, estas últimas consideradas como ervas 

hapaxantas47, de subarbustivas a arbustivas, no entanto, raramente aquaticas ou em 

formato de árvores, ou epífititas48), usualmente com folhas suculentas, as vezes com 

caules suculentos também.  

As folhas se posicionam de forma oposta e decussada (Figura 4.18a) (e.g. Kalanchoe) 

ou alternada e espiralada (Figura 4.18b) (eg. Sedum) (EGGLI, 2005) .  

 

Figura 4.18 – Exemplos de espécie decussada (K. tubiflora) (a), e espiralada (S. rubrotinctum) (b). 

Fonte: Fotos da autora. 

As flores dessas espécies são pequenas, agrupadas em inflorescências cimeiras ou 

isoladas, hermafroditas e actinomórficas49. O cálice quase sempre apresenta quatro ou 

cinco sépalas e corola, normalmente constituída por quatro ou cinco pétalas, livres ou 

                                                            
47 Vegetal monocárpico que floresce uma única vez e morre em seguida (dic. AURÉLIO). 
 
48 Vegetal que vive sobre um outro sem retirar nutrimento, apenas apoiando-se nele (dic.  AURÉLIO).  
 
49 Definição Botânica: Diz-se de qualquer órgão ou parte de uma planta que tenha simetria radiada, i.e., 
que permita passar ou traçar vários planos de simetria. (dic. AURÉLIO). 

a b 
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unidas. Os estames são em número igual ou duplo no das pétalas. Os carpelos, 

normalmente quatro ou cinco, são livres ou parcialmente unidos na base. O ovário é 

súpero ou um pouco cravado no receptáculo. O fruto é composto por três a dez folículos 

e as sementes possuem albúmen (EGGLI, 2005). 

Segundo EGGLI (2005), a família das Crassulaceae conta com 33 gêneros e 1.400 

espécies. No entanto, segundo SOUZA (2005), o número de gêneros aumenta para 35 e 

o de espécies vai para 1.500. Esta variação depende das nomenclaturas científicas e  

metodologias de classificação adotadas pelos dois autores supracitados (ver, em anexo 

1, a tabela com a classificação taxonômica da família Crassulaceae).  

Esta Família das crassuláceas possui distribuição cosmopolita, concentrada no 

hemisfério norte. No Brasil, somente a espécie Crassula peduncularis (Sm.) Meigen 

ocorre como autoctone, nativa de áreas abertas no Rio Grande do Sul, e já considerada 

em perigo de extinção pelo Projeto RS Biodiversidade50. No entanto, diversas outras 

espécies de crassuláceas são encontradas por todo o Brasil, devido à boa adaptação de 

exemplares trazidos de outras regiões do planeta. 

A família das crassuláceas, também conhecidas por dicotiledôneas, são assim 

classificadas pela presença do Metabolismo do Ácido Crassuláceo, C4 ou MAC, pois 

para sobreviver em um ambiente inóspito, com pouca incidência de chuva, as plantas 

suculentas têm a capacidade de armazenar água em qualquer parte: e.g. folhas, caules e 

raízes. Este sistema MAC é somente efetivo com isolamento suficiente e com grande 

capacidade de armazenamento. Estas plantas frequentemente apresentam adaptações 

específicas no seu metabolismo (MAC), uma vez que as várias adaptações estão 

conectadas e mutuamente reforçam o seu valor adaptativo.  

Processo fotossintético das plantas trata da transformação da energia luminosa em 

energia química, através do processamento do dióxido de carbono (CO2) absorvido pela 

respiração da planta, da água (H2O) e minerais em compostos orgânicos (e.g. glicose) e 

produzindo oxigênio gasoso (O2). A equação simplificada do processo de formação de 

glicose é:  

6H2O + 6CO2 + hu → 6O2 + C6H12O6   (Equação 1). 

A presença de CO2 no interior das células das plantas se dá pela respiração, através da 

abertura dos estômatos, pequenas aberturas localizadas na epiderme foliar e caulinar, 
                                                            
50 Maiores detalhes podem ser acessados no sítio de internet: www.biodiversidade.rs.gov.br  
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que em um sistema de canais aeríferos, possibilitam as trocas gasosas necessárias à vida 

das plantas. Os estômatos são formados por duas células reniformes, que se afastam ou 

se aproximam, abrindo e fechando, assim, o ostíolo.   

O processo fotossintético MAC se dá em duas etapas, iniciando durante a noite e 

completando-se durante o dia. Para prevenir perda de água, os estomatos51 destas 

plantas estão fechados durante o dia, para abrirem-se durante a noite, quando a 

temperatura cai e a humidade aumenta. Assim, como a absorção do CO2 só é possível à 

noite, a planta o utiliza na síntese de ácidos orgânicos e o armazena na forma de ácido 

málico para, na presença de luz solar, fazer as mudanças metabólicas, convertendo o 

ácido málico em açúcares, que libertando o CO2 nas células das folhas possibilita a 

complementação do processo fotossintético. Como resultante, durante o período de 

temperatura mais elevada, a água fica retida no interior das plantas suculentas, 

garantindo a sua sobrevivência em períodos de estiagem (SUTCLIFFE, 1980). Tal fato 

assegura maior grau de sustentabilidade às espécies destinadas à naturação, 

principalmente a extensiva (figura 4.19). 

 

Figura 4.19 – Esquema52 do Metabolismo do Ácido Crassuláceo (MAC). 

                                                            
51 Bot. Pequenina abertura na epiderme foliar e caulinar, que se abre, internamente, num sistema de canais 
aeríferos, que permitem as trocas gasosas necessárias à vida das plantas. É formado por duas células 
reniformes, que se afastam ou se aproximam, abrindo ou fechando, assim, o ostíolo. (dic. AURÉLIO). 
 
52 Imagem obtida do sitio de internet: www.linternaute.com/science/biologie/dossiers/06/0601-vie-
extreme/3.shtml  e trabalhada no Photoshop CS3 pela autora. 
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A tabela 4.7 apresenta parte da classificação taxtonômica das espécies de crassuláceas  

adotadas no experimento. 

Tabela 4.7 – Classificação Taxonômica das espécies adotadas no experimento. 

Família Gênero Espécie 

Crassulaceae 

Echeveria Echeveria elegans 
Echeveria prolifica 

Graptopelatum Graptopetalum paraguayense 
Kalanchoe Kalanchoe tubiflora 

Sedum 
Sedum rubrotinctum 
Sedum prealtum 
Sedum pachyphyllum 

Fonte: JOLY, 1998. 

a. Echeveria elegans  

Espécie perene, atinge uma altura de até 15 centímetros e resiste à exposição total ao 

sol. Na extremidade de suas folhas existe um espinho e as bordas são afiadas, por isso 

demanda cuidado no manuseio. A inflorescênia é retitiva e as suas flores apresentam 

cores que variam do amarelo-ouro tendendo ao alaranjado. As folhas são sempre verdes. 

Esta espécie é tolerante à seca e se presta ao paisagismo xerófilo. O processo de 

reprodução das mudas se dá através de estáquias de folhas, uma vez que se permita que 

a superfície de corte se torne calosa antes de plantar (EGGLI, 2005) (figura 4.20). 

 

Figura 4.20 – Echevéria elegans.  Planta e inflorescência. 

Fonte: Fotos da autora. 
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b. Echeveria prolífica 

Espécie perene, é tolerante à exposição ao sol intenso, mas se adapta bem a um leve 

sombreamento. Originária do México, esta espécie, apesar de ser resistente à seca, 

responde favoravelmente à água abundante no verão, contanto que a drenagem seja 

adequada, e pouca ou quase nada de água no inverno. Esta espécie se espalha de forma 

rastjante, apresentando rosetas no fim dos talos. A folhagem apresenta uma coloração 

tipica que vai do pálido azul ao cinza. A reprodução se dá tanto por reprodução 

assexuada através da propagação de partes vegetativas da planta, que tem capacidade de 

regeneração, como as folhas, quanto por reprodução sexuada através da polinização. A 

floração é policárpica, a qual produz sementes por várias vezes durante o seu tempo de 

vida (EGGLI, 2005) (figura 4.21). 

 

Figura 4.21 – Echevéria prolifica.  Planta e inflorescência. 

Fonte: Fotos da autora. 

c. Graptopetalum paraguayensis 

Nativa do México, esta espécie é de pequeno porte, varia de 15 a 30 cm e forma rosetas 

com folhagens acinzentadas e com um leve tom cor de rosa. As folhas são muito frágeis 

e caem quando manuseadas. No entanto cada uma destas folhas soltas é capaz de 

reproduzir uma nova planta. Responde favoravelmente à exposição total ao sol, mas se 

adapta bem também em áreas parcialmente sombreadas. A floração ocorre na primavera 

e apresenta coloração branca, vermelha e creme claro. A propagação se dá por estáquias 

ou por folhas (reprodução assexuada) (EGGLI, 2005) (figura 4.22). 
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Figura 4.22 – Graptopetalum paraguayensis.  Planta e inflorescência. 

Fonte: Fotos da autora. 

d. Kalanchoe tubiflora 

A espécie em questão apresenta as seguintes caractarísticas: 

Originária da Africa, esta espécie é hapaxanta, morrendo após a floração. Mas como 

produz muitos brotos, na extremidade das folhas, tende à perenidade. Muitas vezes esta 

espécie é também considerada como erva-daninha. Atinge uma altura de 60 a 90 cm. 

Todas as partes da planta são venenosas. A coloração das flores é de um vermelho-

alaranjado e florescem no final do inverno e no início da primavera. As folhagens são 

variegadas. Demandam insolação total pra levemente sombreada e pouca água (EGGLI, 

2005) (figura 4.23). 

 

Figura 4.23 – Kalanchoe tubiflora.  Planta e inflorescência. 

Fonte: Fotos da autora. 
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e. Sedum rubrotinctum 

Originária do México, esta espécie deve o seu nome à sua característica de avermelhar 

as folhas quando em estresse hídrico. É perene e atinge uma altura de 20cm e um 

cobrimento de até 30cm, no entanto a brotação de novas mudas propicia o alastramento 

formando um tapete. O modo de reprodução também se dá por estaquias ou por folhas 

soltas que terminam por germinar uma nova planta. Adaptada à exposição total ao sol, 

tolera grandes períodos de seca, no entanto, deve estar plantada em um solo bastante 

drenante. Floresce no final do inverno e início da primavera. As flores são amarelas 

(EGGLI, 2005) (figura 4.24). 

 

Figura 4.24 – Sedum rubrotinctum.  Planta e inflorescência. 

Fonte: Fotos da autora. 

f. Sedum prealtum 

Também conhecida por Bálsamo, segundo o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006), esta 

espécie é utilizada como antiinflamatório, cicatrisante e emoliente. Originária da Ásia 

Central, e de cultivo generalizado, esta espécie é também usada como ornamento ou até 

como forramento de pisos em taludes como proteção à erosão53. Mas pode também ser 

considerada uma erva-daninha nociva ou invasiva. Atinge uma altura entre 15 e 30cm e 

está adaptada para a exposição total ao sol. A floração se dá no meio do inverno e suas 

flores são de um amarelo intenso e as folhagens sempre verdes, com uma textura 

superficial “emborrachada”. Pode ser usado em paisagismo xerófilo (EGGLI, 2005) 

(figura 4.25). 

                                                            
53 Informação obtida no sitio de internet da Secretaria Del Medio Ambiente Del Gobierno de La Ciudad 
de México: http://www.sma.df.gob.mx/sma/index.php  Acessado em: janeiro de 2008. 
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Figura 4.25 – Sedum prealtum.  Planta e inflorescência. 

Fonte: Fotos da autora. 

g. Sedum pachyphyllum 

Originária do México, esta espécie atinge alturas entre 15 e 30cm. É adepta à exposição 

total ao sol e resistente à seca e demanda solo bem drenante. O seu período de floração 

no meio do verão e suas flores são de um amarelo intenso. Suas folhas são verde claro 

com um leve avermelhamento na ponta superior, quando submetidas a estresse hídrico. 

Sua reprodução se dá por meio de folhas soltas que germinam em novas plantas 

(EGGLI, 2005) (figura 4.26).  

 

Figura 4.26 – Sedum pachyfillum.  Planta e inflorescência. 

Fonte: Fotos da autora. 

Uma vez selecionadas as espécies, como parte do planejamento, foi elaborado um mapa 

de distribuição das mesmas a serem plantadas dentro dos módulos (Figura 4.27). Como 

cada um dos módulos experimentais possibilitava a execução de 1m2, cada, de área 

plantável e que a cada 10cm2 seria plantada uma muda, cada módulo recebeu um total 

de 100 mudas, distribuídas entre as sete espécies selecionadas, conforme figura 27.  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 D D D D D D D D D E
2 E D D D D D D D E E
3 E E D D D D D E E E
4 E E E E D D E G G G
5 E E E E E E E G F F 
6 E E E E C E E G F F 
7 E E C C C C C C G G
8 E E C A A A A C E E
9 E C C A B B A A C C
10 C C A A B B A A C C

 

Figura 4.27 – Mapa de distribuição das espécies adotadas para o experimento (A - Graptopetalum 

paraguayense, B - Echeveria prolífica, C - Sedum prealtum, D - Kalanchoe tubiflora, E - Sedum 

rubrotinctum, F - Echeveria elegans, G - Sedum pachyphyllum).  

Fonte: Elaboração da Autora. 

A distribuição parece aleatória, mas trata-se na verdade de seguir um padrão 

anteriormente adotado quando este experimento foi montado pela primeira vez, no 

México e cuja distribuição das plantas seguiam dois modelos propostos figura 4.28.  

 

Figura 4.28 – Esquemas propostos de plantio nos módulos experimentais na UACH. 

Fonte: PIETZNER, 2001. 

Para atender ao seguinte planejamento seria necessária a reprodução das espécies 

escolhidas, seguindo os seguintes quantitativos, apresentados na tabela 4.8.  
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Tabela 4.8 – Quantificação das espécies a serem reproduzidas. 

ESPÉCIE 
IDENTIFICAÇÃO 

NA 
DISTRIBUIÇÃO 

QTD DE 
MUDAS POR 

MÓDULO 

QTD DE MUDAS 
A SEREM 

REPRODUZIDAS 
Echeveria elegans F 4 16 
Echeveria prolifica B 4 16 
Graptopetalum paraguayense A 11 44 
Kalanchoe tubiflora D 23 92 
Sedum rubrotinctum E 34 136 
Sedum prealtum C 17 68 
Sedum pachyphyllum G 7 28 

Total 100 400 

Fonte: Elaboração da Autora. 

Por se tratar de material vivo, o processo de reprodução das mudas foi lento, no entanto, 

deveras elucidativo. Assim, como primeira ação, foram adquiridas bandejas de mudas e 

os ingredientes para a elaboração do substrato adequado.  

Fabricadas em EPS (Poliestireno Expandido) (figura 4.29), as bandejas para mudas 

aperfeiçoam a reprodução das espécies a partir do desenvolvimento de canteiros móveis, 

pois são fáceis de manusear e racionalizam a formação de mudas, proporcionando 

plantas de qualidade, uniformes, bem desenvolvidas e sadias. 

 

Figura 4.29 – Sedum pachyfillum.  Planta e inflorescência. 

Fonte: TERMOTÉCNICA, 2008. 

As vantagens do uso destas bandejas são, inicialmente, quando a reprodução é em 

grande escala. No caso da naturação de telhados, e com base no sistema completo 

adotado neste experimento, basta multiplicar a metragem quadrada por 100. Assim as 

demais vantagens, comparadas à semeadura convencional, são: o não enovelamento das 

raízes entre mudas; o transplante não provoca estresse nas mudas; possibilita a 

programação do plantio; equilíbrio da parte aérea e radicular; agiliza o plantio e 
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favorece as condições de trabalho; o translado é mais leve e prático; as bandejas têm 

vida útil e podem ser reutilizadas; e por fim, dependendo da espécie que se quer 

reproduzir, elas são fabricadas em 4 modelos, diferindo apenas no número de cavidades, 

que variam de 78, 128, 200 e 288. A bandeja adotada para esta etapa do experimento 

tem as seguintes dimensões: 68cm de comprimento, 34,6cm de largura e 5,5 de altura, 

com 200 cavidades, onde cada cavidade tem os seguintes diâmetros na parte superior e 

inferior, respectivamente: ø 27,5mm x ø 5,0mm.  

Assim, a reprodução das espécies adotadas está representada nas figuras que seguem e 

começa com o preparo das bandejas com a colocação de um pedaço de geotextil de 2cm 

x 2cm para evitar que o substrato, o qual será bem arenoso, seja carreado com a água 

quando drenada (Figura 4.30).  

 

Figura 4.30 – Colocação de um pedaço de geotextil no fundo da cavidade da bandeja. 

Fonte: foto da Autora. 

Logo após, foi colocado um fragmento de argila expandida para ajudar na manutenção 

da umidade do substrato uma vez que esta armazena água dentro de seus poros, 

liberando o excesso. Em seguida as cavidades são preenchidas com o substrato até a 

superfície. Desta forma, a bandeja fica pronta para receber as partes das plantas para 

serem germinadas (figura 4.31).   
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Figura 4.31 – Colocação de um fragmento de argila expandida no fundo da cavidade da bandeja e 

cobrindo com o substrato. 

Fonte: foto da Autora. 

A figura 4.32, apresenta uma bandeja que tem apenas folhas de Sedum rubrotinctum, 

que foram simplesmente colocadas livremente sobre o substrato.  

 

Figura 4.32 – Bandeja de reprodução por folha da espécie Sedum rubrotinctum. 

Fonte: foto da Autora. 

Com o passar dos dias, observou-se que o processo de germinação sofreu algumas 

perdas com o murchamento de algumas folhas. No entanto, das folhas que germinaram 

obteve-se um total de 60,5%, ou seja, de uma bandeja com 200 cavidades, apenas 121 

folhas se desenvolveram (tabela 4.9).  
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Tabela 4.9 – Quantificação de germinação das folhas de Sedum rubrotinctum. 

Dias Número de Murchamento % de sucesso 
No 3º dia 03 / 200 98,5 
No 5º dia 30 / 200 85 
No 10º dia  54 / 200 73 
No 15º dia 75 / 200  62,5 
No 20º dia  77 / 200  61,5 
No 25º dia  79 / 200  60,5 

Fonte: Elaboração da Autora. 

A germinação das folhas de Sedum rubrotinctum, que pode ser mais bem observada nas 

fotos que seguem (figura 4.33), apresenta o desenvolvimento radicular com caule 

central e novas folhas.  

 

Figura 4.33 – Muda da espécie Sedum rubrotinctum,  brotando da folha (escala 1cm).  

Fonte: foto da Autora.  

Uma vez germinada, a muda da planta necessita de mais um tempo de amadurecimento, 

período que vai de 5 a 6 meses, antes de estar pronta para o seu transplante (figura 

4.34).  

Conseqüentemente, após o translado toda a atenção deve ser redobrada, pois se inicia aí 

o período de consolidação da vegetação no sistema de naturação que vai de 2 a 3 meses. 

A partir deste ponto, e detectada a consolidação da vegetação, através da presença de 

musgos, a aplicação da naturação pode ser considerada completada. 
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Figura 4.34 – Muda da espécie Sedum rubrotinctum, já pronta para o transplante.  

Fonte: foto da Autora.  

Como ainda no processo de germinação algumas mudas estavam no seu período de 

floração foi também possível observar a presença de flores, principalmente na espécie 

Sedum pachyphyllum (figura 4.35). 

 

Figura 4.35 – floração de uma muda de Sedum pachyphyllum.  

Fonte: foto da Autora. 

A espécie Graptopetalum paraguayense (figura 4.36) também foi multiplicada por 

folhas e apresentou alto índice de sobrevivência, com cerca de 87% de sucesso. De um 

primeiro ensaio de multiplicação com 39 folhas, apenas 5 fracassaram nas primeiras 

semanas, 25 apresentaram estrutura completa e 9 se atrasaram no desenvolvimento da 

estrutura superior, dando preferência às raízes. O que foi possível observar nesta espécie 
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foi que, diferentemente do que foi feito com as folhas de S. rubrotinctum, a colocação 

das folhas no substrato foi feita de maneira que as gemas estivessem em contato direto 

com o substrato. Com regas periódicas e radiação solar adequada, observou-se que no 

37º dia (de 12 de Outubro a 18 de Novembro de 2003), as folhas já apresentavam 

desenvolvimento radicular abundante, mas nenhuma folha nova. Ao término de 9 

semanas de observação, os exemplares mostraram grande desenvolvimento com média 

de 2,5cm de altura. 

 

Figura 4.36 – germinação das folhas de Graptopetalum paraguayense.  

Fonte: foto da Autora. 

 

O ensaio de multiplicação com a espécie Kalanchoe tubiflora (figura 4.37) apresentou o 

maior índice de mortandade, pois se deu através da coleta de exemplares espontâneos 

encontrados junto a várias plantas adultas.  
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Figura 4.37 – Evolução da Kalanchoe tubiflora. 

Fonte: foto da Autora. 

Com 110 exemplares de Kalanchoe tubiflora foi possível observar, já na primeira 

semana, que 49 exemplares (44,5%) morreram e que os demais se encontravam em 

condições razoáveis de sobrevivência. A observação resultante desta experiência é que 

as características das folhas de pequeno tamanho só permitem uma capacidade reduzida 

de sobrevivência, ou seja, a sua reprodução é factível em comunidades onde a planta 

matriz ou um conjunto delas, gera condições apropriadas em escala micro, favorecendo 

a proliferação, significando que: no momento de serem transplantados, os exemplares 

atravessam uma fase crítica por “verem-se” desprovidos do ambiente apropriado. 

As espécies Echeveria elegans e Echeveria prolífica foram mais difíceis de reproduzir, 

mas foi possível, sim, coletar os seus “filhotes” e desenvolvê-los separadamente da 

planta matriz (figuras 4.38 e 4.39).  
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Figura 4.38 – Coleta dos filhotes de  Echeveria elegans. 

Fonte: foto da Autora. 

 

 

Figura 4.39 – Evolução dos filhotes de  Echeveria prolifica.  

Fonte: foto da Autora. 

 

O ensaio de multiplicação da espécie Sedum prealtum foi realizada a partir de 107 

exemplares combinando estaquias e folhas dispostas em forma enxadrezada, onde X = 

estaquias e O = folhas (figura 4.40).  
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X O  X  O  X  O  X O X O X O X O O O O O O O

O X  O  X  O  X  O X O X  O X O X O    O O O O

X O  X  O  X  O  X O X O X O X O X  O    O O O

O X  O  X  O  X  O X O X  O X O X O    O X O O

X O  X  O  X  O  X O X O X O X O X  O X O X O

O X  O  X  O  X  O X O X  O X O X O X O X O X

X O  X  O  X  O  X O X O X O X O X  O X O X O

O X  O  X  O  X  O X O X  O X O X O X O X O X

X O  X  O  X  O  X O X O X O X O X  O X O X O

O X  O  X  O  X  O X O X  O X O X O X O X O X

 Figura 4.40 – Esquema de localização das mudas de Sedum prealtum na Bandeja. 

Fonte: Elaborado da Autora. 

Neste caso, o ensaio estava localizado ao ar livre, exposto às intenpéries, dentro do 

campus da UFRJ, muito próximo ao local do experimento, recebendo radiação direta 

somente durante a tarde já que não receberiam  nenhuma rega artificial (figura 4.41). O 

ensaio demonstrou grande resposta das estaquias com índice de 88,9% de 

sobrevivência, ao contrário das folhas, as quais apenas 27,1% sobreviveram.  

 

Figura 4.41 – Bandeja com mudas de  Sedum prealtum. 

Fonte: foto da Autora. 

Desta forma, muitas bandejas foram trabalhadas até se conseguir o número suficiente 

para o plantio nos módulos experimentais.  
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O planejamento do monitoramento da qualidade da água de chuva demandou que dos 

três módulos experimentais naturados, um deles mantivesse-se sem as plantas para 

poder observar se a presença ou ausência das plantas influenciariam, de alguma forma, a 

qualidade da água resultante. Assim, o terceiro módulo, não foi plantado por se tratar do 

“teste branco”.  

Destarte, os quatro módulos experimentais foram montados, conforme as fotos que 

seguem e estando prontos para iniciar o monitoramento (figura 4.42). 

 

Figura 4.42 – Os três módulos com o sistema completo de naturação. 

Fonte: Fotos da autora. 

Por fim, a tabela 4.10 apresenta a quantificação das espécies usadas realmente no 

experimento.  

Tabela 4.10 – Quantificação das espécies adotadas no experimento. 

ESPÉCIE 
IDENTIFICAÇÃO 

NA 
DISTRIBUIÇÃO 

QTD DE 
MUDAS POR 

MÓDULO 

QTD DE MUDAS 
A SEREM 

USADAS NO 
EXPERIMENTO 

Echeveria elegans F 4 12 
Echeveria prolifica B 4 12 
Graptopetalum paraguayense A 11 33 
Kalanchoe tubiflora D 23 69 
Sedum rubrotinctum E 34 102 
Sedum prealtum C 17 51 
Sedum pachyphyllum G 7 21 

Total 100 300 

Fonte: Elaboração da Autora. 

A tabela 4.11 apresenta o resumo do material usado no experimento. 
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Tabela 4.11 – Resumo da montagem do experimento. 

RESUMO DO QUE FOI USADO NO EXPERIMENTO: 
 Impermeabilização: Vinimanta SANSUY. Produzida pela Indústria SANSUY 

(www.sansuy.com.br), este material é uma geomembrana, um filme laminado 
flexível de PVC reforçado com um suporte de geotextil, um tecido de 
polipropileno de alta tenacidade. 

  Drenagem: Argila expandida. Produzida pela indústria brasileira CINASITA, a 
argila expandida usada apresentava duas dimensões: a maior com um diâmetro 
variando de 22 a 32 milímetros e densidade de 400/480kg/m3, e a média com um 
diâmetro variando entre 15 a 22 milímetros  e densidade de 450/530kg/m3. Em 
cada módulo foi usado 50litros (0,05m3) de argila expandida.   

 Camada de proteção e de filtragem: Geotextil. Produzido pela indústria brasileira 
BRASFOR (www.brasfor.com.br), o geotextil é um material de polipropileno. 

 Substrato: A mistura usada neste experimento foi similar em componentes 
minerais (35% de argila expandida, 17,5% de areia e 17,5% argila) e 
componentes orgânicos (22,5% de húmus, 5% de fibra de coco e 2,5% de pó de 
coco ). 

 Vegetação54: As 300 plantas autóctones usadas pertencem à família das 
crassuláceas, com a seguinte classificação de gênero e espécie: Sedum 
rubrotinctum (102unid.), Sedum prealtum (Balsamo) (51unid.), Sedum 
pachyphyllum (21unid.), Kalanchoe tubiflora (69unid.), Graptopetalum 
paraguayense (33unid.), Echeveria elegans (12unid.), and Echeveria prolifica 
(12unid.).  

Fonte: Elaboração da Autora. 

 

4.4  Monitoramento do Experimento 
O planejamento do monitoramento aborda os aspectos tanto de poluição atmosférica 

urbana que afeta a qualidade da água de chuva, quanto o tipo de resposta que o sistema 

de naturação dá para a água que por ele passa. Destarte, para entender a capacidade do 

sistema de naturação em filtrar a água de chuva tem-se que é preciso entender, a priori, 

a qualidade da água de chuva que incide no experimento, e compará-la com a água 

resultante. A figura 4.43 apresenta o comportamento da água que incide no 

experimento, onde parte é absorvida pela naturação, parte é evapotranspirada para o 

entorno imediato e o excesso é desaguado. 

                                                            
54 A quantidade apresentada por espécie foi determinada pelo sucesso da reprodução das mudas. 
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Figura 4.43 – Processo de análise das variáveis a serem analisadas. 

Fonte: Ilustração da autora. 

A proposta de monitoramento implica em dois tipos de coleta: (i) da água de chuva e (ii) 

da água de deságüe, para posterior análise química e comparação estatística (figura 

4.44). 

 

Figura 4.44 – Proposta de monitoramento pelas coletas da água de chuva e da água de deságue. 

Fonte: Ilustração da autora. 

Por se tratar de um sistema vivo e pela presença de diversas camadas e com ingredientes 

que pudem alterar a composição da água resultante, optou-se por considerar a naturação 

como um sistema fechado, deixando apenas a camada das plantas como alternativa de 

discussão. Em períodos de estiagem, toda e qualquer irrigação foi feita com água 

destilada, para que o cloro e flúor existentes na água da CEDAE não viesse a 

“mascarar” a água residual do experimento. Portanto, o experimento foi monitorado da 

seguinte forma (figura 4.45): 
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 Coleta da água de chuva (Parcela de Precipitação – PP); 

 Coleta da água residual de uma caixa sem planta (teste branco) (parcela Sem 

Planta – PS);  

 Coleta de água residual da caixa com planta A (Parcela – PA); 

 Coleta de água residual da caixa com planta B (Parcela – PB). 

 

 

Figura 4.45 – Proposta de coleta das amostras a serem analisadas e comparadas. 

Fonte: Ilustração da autora. 

 

O monitoramento foi programado para que após cada evento de chuva, fossem coletadas 

amostras de 500ml dos 4 recipientes coletores e acondicionadas em garrafinhas de 

plástico devidamente lavadas com água destilada e armazenadas sob refrigeração até o 

seu manuseio em um cromatográfico de íons. Desta atividade foi gerada uma planilha 

para cada dia de coleta, explicitando todas as condições de coleta (figura 4. 46) (ver 

demais planilhas preenchidas em anexo 2).   
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Figura4.46 – Modelo de planilha de anotação das condições das amostras coletadas. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

O período de monitoramento aconteceu durante o ano de 2005, perfazendo um total de 

10 coletas (tabela 4.12), nas seguintes datas de 2005:  

Tabela 4.12 – Tabela das datas em que foram coletadas as amostras. 

COLETAS DATAS 
Coleta 1 23 de março 
Coleta 2 30 de março 
Coleta 3 11 de abril 
Coleta 4 20 de abril 
Coleta 5 26 de abril 
Coleta 6 05 de maio 
Coleta 7 25 de maio 
Coleta 8 24 de junho 
Coleta 9 08 de julho 
Coleta 10 21 de julho 

OBS: A cada dia de coleta 
eram colhidas 4 amostras, 
perfazendo um total de 40 
amostras a serem analisadas. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Após o monitoramento, a análise do material coletado deste experimento, num total de 

40 amostras, foi executada pela Química Patrícia Alexandre de Souza sob a 

coordenação do Professor William Zamboni de Mello, da UFF, especialista em Química 
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Atmosférica e Hidrogeoquímica, (http://www.uff.br/geoquimica/), dentro de um 

convênio inter-universitário entre a UFF e a UFRJ.  

As amostras foram filtradas em membranas de acetato celulose com diâmetro 0,22 µm 

de poro. O pH e a condutividade foram medidas em alíquotas não filtradas em aparelhos 

WTW (Wissenschaftlich-Technische Werkstätten) modelos pH330 e LF330, 

respectivamente. O eletrodo de pH do tipo combinado e os padrões utilizados para a 

calibração foram 4,00 e 6,86. Os ânions Cl-, NO3
-  e SO4

2- foram analisados por 

Cromatografia de íons (Shimadzu, modelo LC-10 AD) com detector condutimétrico. A 

fase móvel consiste  de uma solução de 10 mM de ácido tartárico e 7,5 mM de NaOH, 

com fluxo de 1,4 cm3min-1. A temperatura de operação da coluna cromatográfica  é de 

40 °C. O íon NH4
+ foi analisado pelo método de azul de indofenol, na qual foi analisado 

por espectrofotômetro  Hitachi modelo U-1100. Os cátions Na+ e K+ foram analisados 

por espectrofotometria de emissão de chama e Mg2+  e Ca2+   por absorção atômica, num 

aparelho Baird Atomic modelo 4200. Desta análise foi possível quantificar a presença 

dos seguintes íons: cloreto (Cl-), nitrato (NO3-), sulfato (SO4
2-), amônia (NH4

+), cálcio 

(Ca2+), magnésio (Mg2+), sódio (Na+), potássio (K+), potencial hidrogeônico (pH) e 

condutividade elétrica; conforme as planilhas em anexo 3. 

 

4.5  Considerações 
O trabalho prático encerra um conjunto de informações que subsidiam o entendimento 

teórico do fazer científico. Destarte, a replicação de um experimento, anteriormente 

executado no México, com latitudes e cultura industrial distintas às do Brasil, mais 

especificamente, no Rio de Janeiro, ampliam as possibilidades de ajustes que derivam 

em resultados experimentais que podem servir de parâmetro em projetos experimentais 

sequenciais.  

Revelando a sua multidiciplinaridade, a montagem do experimento mostrou que a 

naturação pode sim ser executada com materiais da indústria nacional, principalmente 

no que se refere ao impermeabilizante, cuja especificidade de ser anti-raiz já possui 

exemplar de fabricação nacional. Tal fato se mostra importante uma vez que, quando da 

montagem do experimento no México, o impermeabilizante adotado foi importado da 

Alemanha, por não haver similar de produção nacional no mercado mexicano. 



151 
 

No que se relaciona com a vegetação adotada, a dificuldade de se encontrar espécies da 

família das crassuláceas em grande quantidade pode inviabilizar a sua aplicação em 

naturações em grande escala. Quanto aos demais “ingredientes” que compõem a 

naturação, estes são fáceis de encontrar no mercado. Assim, para impulsionar o uso da 

naturação no mercado da construção civil, a primeira ação a ser encampada seria a 

proliferação do mercado de estufas para a produção de espécies vegetais da familia das 

crassuláceas em grande quantidade.  

A respeito do monitoramento do experimento, a coleta e análise química das amostras 

de água coletadas, derivaram em um conjunto de dados as quais foram trabalhados 

estatísticamente e cujos resultados serão apresentados no capítulo 5.  
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5 RESULTADOS DO EXPERIMENTO  
5.1  Introdução 
As gotículas de água presentes na atmosfera formam as nuvens e, quando da 

precipitação, atravessam a massa de ar e incorporam substâncias ali suspensas (SOUZA 

et al, 2006), as quais podem ser de origem geogênica (vulcões, raios, fontes 

geotérmicas, queimadas naturais, e tempestades de poeira), biogênica (gases produzidos 

pela ação biológica de organismos vivos – NO, H2S, COVs) ou antropogênica (emissões 

das atividades humanas) (ANDREAE & CRUTZEN, 1997; GRIFFIN, 1994).  

A presença dessas substâncias torna a água da chuva impura (SARDENBERG JÚNIOR, 

2003) e a combinação destas substâncias com as gotículas de água resulta na 

composição química da água de chuva, a qual retrata as características da massa de ar, 

no que se relaciona ao conteúdo de partículas e gases solúveis em água (SOUZA et al, 

2006).   

Para determinar a composição química da água de chuva deve-se então entender quais 

substâncias são essas e quais as suas reatividades. Ademais, vários outros parâmetros 

químicos e físicos devem ser correlacionados quando da análise da composição química 

da água de chuva, tais como: pressão parcial, coeficiente de solubilidade, velocidade de 

reação entre espécies químicas na atmosfera, temperatura, dimensão das gotas de chuva 

e aerossóis atmosféricos, uma vez que atuam de forma simultânea não só durante a 

formação e transporte das nuvens, mas também durante o evento de precipitação. Outro 

aspecto relevante é que ao longo de um evento de precipitação a composição química da 

água de chuva varia em relação ao tempo (DE MELLO, 1988; NOGUEIRA, 2003).  

Originados em diferentes ambientes, os principais íons inorgânicos solúveis, ou íons 

majoritários, presentes na água da chuva são: H+ (hidrogênio), Na+ (sódio), K+ 

(potássio), Mg2+ (magnésio), Ca2+ (cálcio), NH4
+ (amônio), NO3

- (nitrato), Cl- (cloreto), 

SO4
2- (sulfato). O íon SO4

2- também pode ser oriundo de erupções vulcânicas assim 

como o íon Cl-, (fonte geogênica). O processo de queima de biomassa, seja ele natural 

(fonte geogênica) ou para a limpeza do terreno e retorno e incremento de nutrientes 

inorgânicos do solo (K+, Mg2+, Ca2+) (fonte antropogênica), emite principalmente o K+, 

associado às partículas atmosféricas. Já o processo de evapotranspiração das plantas e 

exsudação (fonte biogênica) libera os íons, K+, Mg2+ e Ca2+  (GALLOWAY et al, 
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1982). O NH4
+ origina-se parcialmente (20%) de fonte geogênica (e.g. solos e oceanos) 

e predominantemente (80%) de fonte antropogênica através das atividades agrícolas e 

pecuárias, a queima de biomassa e de combustíveis fósseis, os catalisadores de veículos 

e de excreções humanas (GUIMARÃES & DE MELLO, 2006). Deste modo, as formas 

de transferência de substâncias da atmosfera para a superfície pode ser melhor 

entendido através da análise da deposição úmida (chuva) e seca (partículas e gases), a 

qual revela a composição da água de chuva, frente aos níveis de acidez e de poluição 

atmosférica. 

A presente análise tem como base de referência o trabalho de SOUZA et al (2006) 

desenvolvido na costa sul da Ilha Grande (RJ) e que teve como objetivo conhecer a 

composição química da água de chuva, além de identificar alguns dos fatores atuantes 

no controle desta composição e estimar os fluxos atmosféricos dos íons majoritários sob 

as formas de deposição úmida e seca, separadamente.  

Para o caso deste experimento, por se tratar de um estudo de filtragem da água de chuva 

pelo sistema de naturação, foi analisada a deposição úmida e seca da água de chuva e, 

tratando a naturação como um sistema fechado, considerando apenas a camada das 

plantas como diferencial nos resultados da filtragem. Partindo disto, algumas 

considerações são aqui expressas tencionando explicar determinados resultados. 

Destarte, a composição química de cada uma das amostras coletadas de água da chuva e 

de águas resultantes dos módulos experimentais e sua conseqüente análise nortearam o 

entendimento do processo experimental de filtragem do presente trabalho de tese.  

5.2  Composição Química das Amostras Coletadas no Experimento. 
Uma vez feita a quantificação do aporte atmosférico dos íons, conforme planilhas 

apresentadas no anexo 3, passou-se para o tratamento estatístico dos dados, formando a 

estatística descritiva referente às concentrações dos íons inorgânicos majoritários 

presentes na água de chuva e na água resultante das caixas.  

5.2.1 Composição Química da Parcela de Precipitação - PP. 
A tabela 5.1 apresenta a estatística descritiva referente as 10 amostras de água de chuva 

coletadas, onde se pode examinar a importância relativa de cada íon no papel da 

composição da água de chuva que incide na Ilha do Fundão. 
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Tabela 5.1 – Composição química da água de chuva – PP (concentrações em µmol L-1, n = 10), na 

COPPE/UFRJ. 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA PP 

Íons Média Mediana Mínimo Máximo Desvio 
Padrão 

pH 6,04 6,28 5,07 7,13 0,74 
NH4

+ 85,6 71,0 3,5 280,0 82,2 

Na+ 64,1 62,7 13,9 127,1 38,2 

K+ 49,5 30,8 3,8 156,4 54,4 

Ca2+ 16,0 17,1 5,5 30,4 8,6 

Mg2+ 19,4 22,4 2,0 33,6 12,1 

NO3
- 17,4 12,1 7,7 39,3 11,0 

SO4
2- 26,7 27,7 8,5 46,5 14,7 

Cl- 90,1 83,0 21,5 183,8 54,4 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Os valores de pH da água de chuva variaram de 5,07 a 7,13. O pH médio é de 6,04. Em 

geral são chamadas de chuvas ácidas aquelas que possuem valores de pH inferiores a 

5,6, valor resultante da ionização parcial do ácido carbônico (H2CO3) em água pura, 

formado a partir da dissolução do dióxido de carbono (CO2) da atmosfera, cuja pressão 

parcial atualmente é de 3,7 x 10-4 atm (370 ppm) (SOUZA et al, 2006). No local do 

experimento, na COPPE/UFRJ, 40% dos valores de pH foram inferiores a 5,6. 

Entretanto, estudos desenvolvidos por GALLOWAY et al (1982), sobre a acidificação 

da água de chuva por substâncias advindas de processos naturais, resultaram na 

atribuição do valor de 5,0 como limite inferior de pH. Na localidade do experimento, 

nenhuma das amostras apresentou índices de pH inferiores a 5,0, o que pode ser 

atribuído à alta deposição de NH3/NH4
+  no local. 

Assim como em SOUZA et al (2006), as concentrações iônicas apresentaram grandes 

variações, atingindo valores superiores a uma ordem de grandeza nas razões entre 

mínimos e máximos. Observa-se na tabela 5.2 que o íon NH4
+ foi aquele que apresentou 

maior variação (diferença entre os valores máximo e mínimo) e que os íons Ca2+ 

(cálcio), NO3
- (nitrato) e SO4

2- (sulfato) foram os que apresentaram as menores 

variações.  
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MELLO, 2001 & SOUZA et al, 2006), é possível calcular a parcela de origem marinha 

dos íons Cl-, Mg2+, Ca2+ , K+ e SO4
2-, através da equação 1: 

 

[X]mar = {[X]/[Na+]}mar  x  [Na+]analisado     (1) 

 

Onde: 

 X – Íon a ser estimado, 

[X]mar – Concentração média do íon a ser estimado determinada na água da 

chuva e cuja origem é atribuída à água do mar, 

{[X]/[Na+]}mar – Razão das concentrações médias entre do íon a ser estimado e o 

íon Na+ na água do mar, 

[Na+]analisado – Concentração do íon Na+ determinada na água da chuva.  

OBS:  Valendo ressaltar que os valores de {[X]/[Na+]}mar dependem da unidade 

utilizada para determinar as concentrações  dos íons supracitados. 

Dessa forma, a tabela 5.3 apresenta os respectivos cálculos das porções que tem origem 

marinha:  

Tabela 5.3 – Estimativa da influência marinha (concentrações em µmol L-1, n = 10). 

ESTIMATIVA DA INFLUÊNCIA MARINHA 

Íons [X] {[X]/[Na+]}mar*  [X]mar  

Cl- 0,5526 1,1800 76 

Mg2+ 0,0539 1,1151 7,4 

Ca2+ 0,0103 0,0220 1,4 

K+ 0,0102 0,0218 1,4 

SO4
2- 0,0282 0,0603 3, 9 

* Razão molar com base nas concentrações desses íons 
na água do mar.  

Fonte: Elaborada pela autora. 

Assim, as estimativas da contribuição dos aerossóis de sal marinho (sea-salt aerosols) 

das concentrações dos íons Cl-, Mg2+, Ca2+ , K+ e SO4
2- em água de chuva são 76 µmol 

L-1, 7,4 µmol L-1, 1,4 µmol L-1, 1,4 µmol L-1, 3, 9 µmol L-1, respectivamente.  

Para determinar as parcelas dos íons originárias de fontes outras, que da água do mar, 

definida como [X]excesso, calcula-se a diferença entre a concentração determinada na 
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água da chuva do íon a ser estimado, definido como [X]total, e a concentração atribuída à 

água do mar [X]mar, conforme equação 2: 

 

[X]excesso = [X]total  - [X]mar         (2) 

 

A tabela 5.4 apresenta os dados de excesso dos seguintes íons: 

 

Tabela 5.4 – Estimativa dos excessos (concentrações em mol L-1, n = 10). 

ESTIMATIVA DOS EXCESSOS 

Íons [X]total [X]mar   [X]excesso 

Cl- 90,08 76,11 13,97 

Mg2+ 19,44 7,42 12,02 

Ca2+ 15,97 1,42 14,55 

K+ 49,47 1,41 48,06 

SO4
2- 26,74 3,89 22,85 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As estimativas dos excessos dos íons Cl-, Mg2+, Ca2+, K+ e SO4
2-, na água da chuva da 

COPPE/UFRJ foram, em média 13,97 mol L-1, 12,02 mol L-1, 14,55 mol L-1, 48,06 mol 

L-1, 22,85 mol L-1,, respectivamente.  

Na tabela 5.5 é possível verificar a porcentagem de influência marinha e antropogênica 

ou biogênica, dependendo do íon analisado.  
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Tabela 5.5 – Estimativa das influências marinhas ou não (concentrações em porcentagens). 

ESTIMATIVA DAS INFLUÊNCIAS 

Íons 
Aerossóis 
marinhos 

(%) 

Aerossóis 
antropogênicos 

e biogênicos 
(%) 

Cl- 85 15 

Mg2+ 38 62 

Ca2+ 9 91 

K+ 3 97 

SO4
2- 15 85 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Desta forma, pode-se afirmar que 85% do Cl- presente na água da chuva apresenta como 

fonte principal os aerossóis de sal marinho. Enquanto que a concentração de Mg2+ de 

origem marinha é menor do que 40% e a parcela excedente de Mg2+ é de 62%. Para os 

íons Ca2+ e K+ pode-se afirmar que 91% e 97% de suas concentrações respectivamente 

são quase que exclusivamente de fonte não marinha, ou seja, de fonte antropogênica ou 

biogênica. No trabalho de SOUZA et al (2006), estimaram que os excessos de Mg2+, 

Ca2+ e principalmente o K+ deviam ter como origem os aerossóis solúveis derivados da 

vegetação abundante na Ilha Grande de seus arredores. Comparado à água de chuva 

incidente na COPPE/UFRJ, tem-se que os excessos destes mesmos íons originam-se das 

atividades humanas, pois, segundo SARDENBERG JÚNIOR (2003), a RMRJ conta 

com mais 6.000 indústrias, com uma população acima de 11 milhões de habitantes, dos 

quais 60% vivem no município do Rio de Janeiro, onde a densidade demográfica de 

1.700 hab/km2, resultando em um grau de urbanização de 96,8% (IBGE, 2008).  

O cálculo da parcela excedente do íon SO4
2- (doravante abreviado por exc-SO4

2-), 

presente na água de chuva, representa 85% do SO4
2- total.  

Além da pesquisa de SOUZA et al (2006), outros trabalhos de pesquisa foram 

desenvolvidos sobre a concentração química da água de chuva incidente em alguns 

lugares do Brasil, áreas de litoral ou não, revelando que a presença de exc-SO4
2-, em 

águas de chuva, encontra-se em torno de 65 a quase 100% do SO4
2- total (DE MELLO, 

1988; ALMEIDA, 2001; CAMPOS, COSTA & TAVARES, 1998; DE MELLO, 2001; 

MIGLIAVACCA et al, 2005). No caso do experimento desta tese, por estar localizado 

dentro da Bacia Aérea III, estima-se que a concentração de exc-SO4
2- que é de 22,9 

μmol L-1 (86% da concentração total), tenha a sua origem predominantemente de fonte 
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antrópica, uma vez que SEINFELD (1989), WILLIAMS, FISHER & MELACK (2000), 

GALLOWAY  et al (1982) e GALLOWAY, KEENE & LIKENS, (1996) afirmam que 

as concentrações de exc-SO4
2- em regiões remotas (oceânicas ou continentais) é de 

aproximadamente 2,5 μmol L-1. Portanto, as emissões oriundas da queima de 

combustíveis fósseis parecem ser a maior influência da presença de exc-SO4
2- na água 

de chuva do experimento em análise, o qual é proveniente da oxidação do SO2 (dióxido 

de enxofre) (ARTAXO et al., 2006).  

No que se relaciona aos íons NH4
+ e NO3

-, ao analisar a razão entre as suas 

concentrações médias em água da chuva (NH4
+ / NO3

-), o resultado é de 4,9, dado este 

que é 4 vezes superior ao resultado obtido por DE MELLO (2001) para a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), mais precisamente Niterói, que foi de 1,2, e 6 

vezes superior ao resultado obtido por SOUZA et al (2006) na Ilha Grande, que foi de 

0,8. Desta forma pode-se afirmar que a alta concentração destes íons na água da chuva 

analisada se deve ao fato do experimento estar localizado sob a Bacia Aérea III e 

próximo a zonas de grande atividade industrial ZEI55 e ZUPI56 entre outras 

(OLIVEIRA, 2004) (ver figura 5.1). Somado a isto e segundo GUIMARÃES e DE 

MELLO (2006), as fontes antrópicas emissoras de NH4
+

3- (amônia) (gás precursor do 

íon NH4
+ na água da chuva)  são os esgotamentos sanitários, rios e canais receptores de 

grandes quantidades de esgotos não tratados (e.g. canais do Cunha e do Fundão), 

depósitos de lixo e aterros sanitários, emissão veicular e queima de biomassa no período 

de estiagem, fontes estas típicas nesse trecho da bacia hidrográfica da baía de 

Guanabara, potencialmente grandes emissoras de NH3. 

 

                                                            
55 Zona Exclusivamente Industrial 
56 Zona de Uso Preferencialmente Industrial 
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Figura 5.1 – Localização das Indústrias, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Fonte: OLIVEIRA, 2004. 

Destarte, uma vez verificada a qualidade da água da chuva incidente no experimento, 

passa-se para a análise da água resultante das caixas experimentais.  

5.2.2 Composição Química da Parcela sem Plantas - PS. 

A tabela 5.6 apresenta a estatística descritiva referente as 10 amostras coletadas de água 

resultante da passagem pela caixa experimental sem plantas. 

Tabela 5.6 – Composição química da água resultante da caixa sem planta – PS (concentrações em 

µmol L-1, n = 10), na COPPE/UFRJ.  

ESTATÍSTICA DESCRITIVA PS 

Íons Média Mediana Mínimo Máximo Desvio 
Padrão 

pH 5,97 5,93 5,64 6,29 0,2 
NH4

+ 6,0 3,5 2,0 18,6 5,7 

Na+ 92 86,4 49,3 139,8 30,3 

K+ 133,2 126,6 80,3 200,9 44,1 

Ca2+ 36,3 25,1 17,5 79,8 23,7 

Mg2+ 28,2 29,2 7,8 46,1 11,3 

NO3
- 138,4 57,1 4,0 434 163,3 

SO4
2- 63,1 58,4 33,5 86,2 15,5 

Cl- 99,8 80, 5 45,9 185,9 51,6 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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5.2.3 Composição Química da Parcela com Plantas A - PA. 
A tabela 5.8 apresenta a estatística descritiva referente as 10 amostras coletadas de água 

resultante da passagem pela caixa experimental com plantas A (PA). 

Tabela 5.8 – Tabela composição química da água resultante da caixa com planta – PA 

(concentrações em µmol L-1, n = 10), na COPPE/UFRJ. 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA PA 

Íons Média Mediana Mínimo Máximo Desvio 
Padrão 

pH 5,49 5,48 4,8 6,2 0,49 
NH4

+ 5,1 5,0 1,3 8,2 2,3 

Na+ 88,9 88,4 32,9 143,4 33,0 

K+ 121,5 129,1 6,5 205 67,0 

Ca2+ 20,0 20,3 8,6 31,5 7,5 

Mg2+ 28,2 28,8 12,9 39,6 8,7 

NO3
- 0 0 0 0 0 

SO4
2- 56,1 62,3 4,2 93,9 26,2 

Cl- 113,6 114,3 13,1 172,5 54,7 

Fonte: Elaborada pela autora. 

No caso da primeira caixa com planta (PA), os valores de pH obtidos da água resultante 

variaram de 4,8 a 6,2. O pH médio é de 5,5, onde 60% dos valores de pH foram 

inferiores a 5,6 e 20% das amostras apresentaram índices de pH inferiores a 5,0. 

Observa-se na tabela 5.9 que o íon NH4
+ foi aquele que apresentou maior variação e que 

os íons K+ e SO4
2- foram os que apresentaram as menores variações, uma vez que o 

NO3
- apresentou variação nula. 

 

Tabela 5.9 – Diferença entre as concentrações máxima e mínima nas amostras de água resultante 

da caixa com planta A – PA (concentrações em mol L-1, n = 10), na COPPE/UFRJ. 

VARIAÇÃO DE PA 

Íons NH4
+ Na+ K+ Ca2+ Mg2+ NO3

- SO4
2- Cl- 

Variabilidade 6,90 110,50 198,50 22,90 26,70 0,00 89,70 159,40 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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As concentrações médias de PA, em unidade molar, decresceram na seguinte ordem:  

K+ > Cl- > Na+ > SO4
2- > Mg2+ > Ca2+ > NH4

+ > NO3
- (Gráfico 5.3).  

 

Gráfico 5.3 – Distribuição percentual dos íons inorgânicos majoritários presentes na água residual 

da caixa com planta A - PA. Valores calculados com base nas concentrações médias em unidade 

molar. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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5.2.4 Composição Química da Parcela com Plantas B - PB. 
A tabela 5.10 apresenta a estatística descritiva referente as 10 amostras coletadas de 

água resultante da passagem pela caixa experimental com plantas B (PB). 

Tabela 5.10  – Tabela composição química da água resultante da caixa com planta – PB 

(concentrações em mol L-1, n = 10), na COPPE/UFRJ. 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA PB 

Íons Média Mediana Mínimo Máximo Desvio 
Padrão 

pH 5,55 5,6 4,69 6,46 0,52 
NH4

+ 3,8 4,2 1,7 5,2 1,21 

Na+ 94,2 88,9 54,6 136,8 30,1 

K+ 139,1 144,9 71,3 172 32,4 

Ca2+ 23,2 22,2 13,6 36,2 8,41 

Mg2+ 26,5 26,1 18,1 36,2 7,5 

NO3
- 0 0 0 0 0 

SO4
2- 70,6 71,3 45,8 95,8 18,7 

Cl- 105,1 103,2 54,5 191 43,3 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No caso da segunda caixa com planta (PB), os valores de pH obtidos da água resultante 

variaram de 4,7 a 6,5. O pH médio é de 5,6, onde 50% dos valores de pH foram 

inferiores a 5,6 e apenas 10% das amostras apresentaram índices de pH inferiores a 5,0. 

Diferente da variabilidade da água da chuva, as concentrações iônicas de PB 

apresentaram pequenas variações. Observa-se na tabela 5.11 que o íon NH4
+ foi aquele 

que apresentou maior variabilidade e que os íons Mg2+ e SO4
2- foram os que 

apresentaram as menores variabilidades, uma vez que o NO3- apresentou variação nula. 

 

Tabela 5.11 – Variabilidade da composição química da água resultante da caixa com planta B – PB 

(concentrações em mol L-1, n = 10), na COPPE/UFRJ. 

VARIABILIDADE DE PB 

Íons NH4
+ Na+ K+ Ca2+ Mg2+ NO3

- SO4
2- Cl- 

Variabilidade 3,5 82,2 100,7 22,6 18,1 0,0 50,0 136,5 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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As concentrações médias de PB, em unidade molar, decresceram na seguinte ordem:  

K+ > Cl- > Na+ > SO4
2- > Mg2+ > Ca2+ > NH4

+ > NO3
-  (Gráfico 5.4).  

K+
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Gráfico 5.4 – Distribuição percentual dos íons inorgânicos majoritários presentes na água residual 

da caixa com planta B – PB. Valores calculados com base nas concentrações médias em unidade 

molar. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

5.2.5 Análise Comparativa  
Com base no acima apresentado, analisam-se os dados obtidos de forma mais estreita, 

tencionando verificar os aspectos de filtragem da água de chuva pelo sistema de 

naturação. 

Dessa forma, tem-se que as concentrações médias da parcela de precipitação (PP), da 

parcela sem planta (PS), da parcela com planta A (PA), e da parcela com planta B (PB), 

em unidade molar, decresceram na seguinte ordem:  

Cl- > NH4
+ > Na+ > K+ > SO4

2- > Mg2+ > NO3
- > Ca2+  (PP) 

NO3
- > K+ > Cl- > Na+ > SO4

2- > Ca2+ > Mg2+ > NH4
+  (PS) 

K+ > Cl- > Na+ > SO4
2- > Mg2+ > Ca2+ > NH4

+ > NO3
-  (PA)  

K+ > Cl- > Na+ > SO4
2- > Mg2+ > Ca2+ > NH4

+ > NO3
- (PB) 
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E as concentrações médias dos íons presentes na composição química das 40 amostras, 

coletadas na COPPE/UFRJ, na ilha do Fundão, estão apresentadas por parcelas (PP, PS, 

PA e PB) e nas tabelas 5.12 e 5.13, em micromolar e porcentagens respectivamente. 

 

Tabela 5.12 – Concentrações médias dos íons presentes na água da chuva (PP) e nas águas 

resultantes (PS, PA e PB) do experimento, na COPPE/UFRJ, em µmol L-1. 

Concentrações em µmol L-1 

ÍONS PP PS PA PB 

Cloreto Cl- 90,1 99,8 113,6 105,14 

Amônia NH4
+  85,6 6,0 5,1 3,8 

Sódio Na+ 64,1 92,0 88,9 94,2 

Potássio K+ 49,5 133,2 121,5 139,1 

Sulfato SO4
2-  26,7 63,1 56,1 70,6 

Magnésio Mg2+ 19,4 28,2 28,3 26,5 

Nitrato NO3
-  17,4 138,4 0 0 

Cálcio Ca2+ 16,0 36,3 20,0 23,2 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tabela 5.13 – Distribuição percentual, na base molar, dos íons presentes na água da chuva (PP) e 

nas águas resultantes (PS, PA e PB) do experimento, na COPPE/UFRJ, em porcentagens. 

Concentrações em Porcentagens (%) 

ÍONS PP PS PA PB 

Cloreto Cl- 24% 17% 26% 23% 

Amônia NH4
+  23% 1% 1% 1% 

Sódio Na+ 17% 15% 21% 20% 

Potássio K+ 13% 22% 28% 30% 

Sulfato SO4
2-  7% 11% 13% 15% 

Magnésio Mg2+ 5% 5% 7% 6% 

Nitrato NO3
-  5% 23% 0% 0% 

Cálcio Ca2+ 4% 6% 5% 5% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Fazendo uma comparação mais detalhada em relação ao pH, (tabela 5.14 e Gráfico 5.5) 

pode se dizer que as amostras coletadas apresentaram índice de acidez maior nas águas 

resultantes e principalmente após ter passado pelas caixas com plantas, podendo ter 
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relação com a redução das concentrações de NH4
+. A oxidação do NH4+ provoca o 

aumento da acidez: NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + H2O.  Conforme a tabela 5.14, 

observa-se que a variabilidade do pH entre os índices máximos e mínimos é maior na 

água da chuva e menor na caixa sem plantas.  

 

Tabela 5.14 – Análise comparativa do pH da água da chuva (PP) e resultantes (PS, PA e PB) do 

experimento, na COPPE/UFRJ, µmol L-1. 

pH 

CAIXA MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO VARIABILIDADE 
PP 6,0 7,1 5,1 1,4 
PS 6,0 6,3 5,6 1,1 
PA 5,5 6,2 4,8 1,3 
PB 5,6 6,5 4,7 1,4 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Gráfico 5.5 – pH médio de cada parcela, em unidade molar. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Para o caso do cloreto (Cl-), a variabilidade dos dados é alta em todas as parcelas, sendo 

maior na parcela de precipitação (variabilidade=162,3). No entanto, as águas resultantes 

do sistema de naturação apresentam concentrações médias de Cl- maiores com 99,8 

µmol L-1 para PS, 113,6 µmol L-1  para PA e 105,1 µmol L-1  para PB, do que na água 

de chuva com 90,1 µmol L-1  para PP (tabela 5.15).  
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Tabela 5.15 – Análise comparativa do Cl- da água da chuva (PP) e resultantes (PS, PA e PB) do 

experimento, na COPPE/UFRJ, em µmol L-1. 

Cl- 

CAIXA MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO VARIABILIDADE 
PP 90,1 183,8 21,5 162,3 
PS 99,8 185,9 45,9 140 
PA 113,6 172,5 13,1 159,4 
PB 105,1 191 54,5 136,5 

Fonte: Elaborada pela autora. 

No gráfico 5.6 é possível observar esse aumento de cloreto nas águas resultantes, sendo 

um pouco superior nas águas das parcelas com plantas. 

 

Gráfico 5.6 – Cloreto médio de cada parcela, em unidade molar. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Para o caso do NH4
+, a variabilidade é enorme na água da chuva, diminuindo 

consideravelmente para a parcela sem planta e mais um pouco para as parcelas com 

plantas. Os índices médios observados para o NH4
+ foram de 85, 6 µmol L-1 para a água 

da chuva e 6,0 µmol L-1 para PS, 5,1 µmol L-1 para PA e 3,8 µmol L-1 para PB (tabela 

5.16). 

Tabela 5.16 – Análise comparativa do NH4
+ da água da chuva (PP) e resultantes (PS, PA e PB) do 

experimento, na COPPE/UFRJ, em µmol L-1. 

NH4
+ 

CAIXA MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO VARIABILIDADE 
PP 85,6 280 3,5 276,5 
PS 6,0 18,6 2 16,6 
PA 5,1 8,2 1,3 6,9 
PB 3,8 5,2 1,7 3,5 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Segundo o gráfico 5.7, é possível observar melhor este decréscimo da presença do NH4
+ 

nas águas resultantes do experimento.  
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Gráfico 5.7 – Amônio médio de cada parcela, em unidade molar. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Na tabela 5.17 observa-se que a variabilidade das amostras foi maior em PA e menor 

em PB. A concentração média de sódio medido em PP, que foi de 64,1 µmol L-1, bem 

menor do que nas demais parcelas, com as seguintes concentrações médias: 92,0 µmol 

L-1 para PS, 88,9 µmol L-1 para PA e 94,2 µmol L-1 para PB. 

Tabela 5.17 – Análise comparativa do Na+ da água da chuva (PP) e resultantes (PS, PA e PB) do 

experimento, na COPPE/UFRJ, µmol L-1. 

Na+ 

CAIXA MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO VARIABILIDADE 
PP 64,1 127,1 13,9 113,2 
PS 92,0 139,8 49,3 90,5 
PA 88,9 143,4 32,9 110,5 
PB 94,2 136,8 54,6 82,2 

Fonte: Elaborada pela autora. 

No gráfico 5.8 observa-se que a concentração média de Na+ é menor em PP e aumenta 

em PS e PB com leve variação decrescente em PA. 

 

Gráfico 5.8 – Sódio médio de cada parcela, em unidade molar. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A concentração média de potássio (K+) foi maior nas parcelas PS, PA e PB, com 133,2 

µmol L-1, 121,5 µmol L-1 e 139,1 µmol L-1 respectivamente. Já a concentração medida 

na água de chuva foi de 49,5 µmol L-1 (tabela 5.18).  

Tabela 5.18 – Análise comparativa do K+ da água da chuva (PP) e resultantes (PS, PA e PB) do 

experimento, na COPPE/UFRJ, µmol L-1. 

K+ 

CAIXA MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO VARIABILIDADE 
PP 49,5 156,4 3,8 152,6 
PS 133,2 200,9 80,3 120,6 
PA 121,5 205 6,5 198,5 
PB 139,1 172 71,3 100,7 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Observa-se que no gráfico 5.9 o aumento na concentração de K+ na água resultante do 

experimento.   

 

 

Gráfico 5.9 – Potássio médio de cada parcela, em unidade molar. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A concentração média de SO4
2+ é menor em PP com 26,7 µmol L-1 e chega a dobrar em 

PS, PA e PB com 63,1 µmol L-1, 56,16 µmol L-1 e 70,6 µmol L-1 respectivamente, o que 

pode ser observado no gráfico 5.10 e na tabela 5.19. 
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Tabela 5.19 – Análise comparativa do SO4
2+ da água da chuva (PP) e resultantes (PS, PA e PB) do 

experimento, na COPPE/UFRJ, µmol L-1. 

SO4
2+ 

CAIXA MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO VARIABILIDADE 
PP 26,74 46,5 8,5 38 
PS 63,11 86,2 33,5 52,7 
PA 56,06 93,9 4,2 89,7 
PB 70,63 95,8 45,8 50 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

  

Gráfico 5.10 – Sulfato médio de cada parcela, em unidade molar. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A concentração média de Mg2+ foi maior em PS, PA e PB com 28,2  µmol L-1, 28,2 

µmol L-1 e 26,5 µmol L-1 respectivamente e menor em PP com 19,4 µmol L-1 (tabela 

5.20 e gráfico 5.11). 

26,74

63,11

56,06

70,63

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

PP PS PA PB

SO4
2-



172 
 

Tabela 5.20 – Análise comparativa do Mg2+ da água da chuva (PP) e resultantes (PS, PA e PB) do 

experimento, na COPPE/UFRJ, µmol L-1. 

Mg2+ 

CAIXA MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO VARIABILIDADE 
PP 19,4 33,6 2,0 31,6 
PS 28,2 46,1 7,8 38,3 
PA 28,2 39,6 12,9 26,7 
PB 26,5 36,2 18,1 18,1 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Gráfico 5.11 – Magnésio médio de cada parcela, em unidade molar. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A concentração média de NO3
- em PP foi de 17,4 µmol L-1, aumentando 

consideravelmente em PS com 138,4 µmol L-1 , possivelmente como resultado da 

oxidação do íon NH4
+, oriunda do aporte atmosférico, por bactérias nitrificadoras, e 

reduzindo-se a zero em PA e PB (tabela 5.20). 
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Tabela 5.21 – Análise comparativa do NO3
- da água da chuva (PP) e resultantes (PS, PA e PB) do 

experimento, na COPPE/UFRJ, µmol L-1. 

NO3
- 

CAIXA MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO VARIABILIDADE 
PP 17,4 39,3 7,7 31,6 
PS 138,4 434 4 430 
PA 0 22,5 0 22,5 
PB 0 140,3 0 140,3 

Fonte: Elaborada pela autora. 

O gráfico 5.11 mostra a redução do nitrato em PA e PB. 

 

Gráfico 5.11 – Nitrato médio de cada parcela, em unidade molar. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A concentração média de cálcio (Ca2+) em PP é de 16,0 µmol L-1 e mais que duplica em 

PS com 36,3 µmol L-1e reduz-se um pouco em PA e PB com  20,0 µmol L-1 e 23,2 µmol 

L-1 respectivamente (tabela 5.22 e Gráfico 5.12).  
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Tabela 5.22 – Análise comparativa do Ca2+ da água da chuva (PP) e resultantes (PS, PA e PB) do 

experimento, na COPPE/UFRJ, µmol L-1. 

Ca2+ 

CAIXA MÉDIA MÁXIMO MÍNIMO VARIABILIDADE 
PP 16,0 30,4 5,5 24,9 
PS 36,3 79,8 17,5 62,3 
PA 20,0 31,5 8,6 22,9 
PB 23,2 36,2 13,6 22,60 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Gráfico 5.12 – Cálcio médio de cada parcela, em unidade molar. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.3  Análise de Variância – Teste ANOVA 
Com base nos dados anteriormente apresentados foi feita a análise de variância, teste 

ANOVA, visando fundamentalmente verificar se existe uma diferença significativa 

entre as médias obtidas dos íons majoritários presentes em cada parcela: PP, PS, PA, 

PB. 

Desta forma, três hipóteses foram analisadas para serem refutadas, ou não, com o teste 

ANOVA, a saber: 

Hipótese 1 (H1): As concentrações médias de PA e PB não são diferentes. 

Hipótese 2 (H2): As concentrações médias de PA, PB e PS não são diferentes. 

Hipótese 3 (H3): As concentrações médias de PA, PB, PS e PP não são diferentes. 
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Ao relacionar a considerável diminuição da presença de amônio (NH4
+) nas águas 

residuais do experimento em relação à água da chuva, com a alta concentração média de 

nitrato (NO3-) na água residual da parcela sem plantas PS, é possível considerar que 

tenha havido oxidação do íon amônio a nitrato pela presença de bactérias nitrificadoras 

que, na presença de oxigênio (O2) promove as seguintes transformações: 

NH4
+ → NO2- → NO3- 

No entanto, a ausência de nitrato (NO3-) nas águas residuais das parcelas com plantas 

PA e PB muito provavelmente se deva à sua absorção pelas plantas e conseqüente 

transformação em biomassa. Além disso, em uma camada mais profunda da coluna do 

substrato, havendo ausência de oxigênio, o nitrato pode reduzido a nitrogênio molecular 

(N2) , o que também contribuiria para a redução de NO3
- na água residual. Essas 

hipóteses devem, entretanto, ser testadas em futuros estudos. 

Da análise estatística conclui-se que o sistema de naturação, da maneira como foi 

montado, foi capaz de remover grande parte do nitrogênio inorgânico (NH4+ e NO3-) 

associado ao aporte atmosférico, conforme a gráfico 5.13, o que é de grande significado 

uma vez que existe a tendência de aumento das emissões de óxidos de nitrogênio, 

precursores do NO3-, bem como de amônia, precursora do NH3-, nos próximos anos. 

Queima de combustíveis fósseis e biocombustíveis, e aumneto das atividades 

agropecuárias em virtude da crescente demanda de alimento deverão ser responsáveis 

por isso (GALLOWAY et al. 2008).  

cuja tendência será o seu aumento nos próximos anos.  

A queda do pH verificada no processo de naturação pode ser corrigida com o uso 

adequado do carbonato de cálcio (CaCO3). 
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CONAMA no. 357 de 2002, o limite máximo padrão das concentrações dos parâmetros 

inorgânicos na Classe 1 para Águas Doces está muito acima do máximo das 

concentrações médias registradas nas águas residuais do experimento de naturação. A 

tabela 5.26 faz a comparação destes dados. No entanto, vale ressaltar que a 

concentração dos íons varia conforme o evento de chuva. Ou seja, diferente da água de 

abastecimento público, a água de chuva pode variar em composição de um evento a 

outro. Na tabela 5.1 observa-se que a concentração máxima de NH4
+ foi de 280 µmol L-

1 que corresponde a 5,4 mgL-1 de NH4
+, valor superior ao padrão estabelecido pelo 

CONAMA No. 357 que é de 3,7 mgL-1 para pH < 7,5.  

Tabela 5.26 – Comparação das concentrações resultantes do experimento comparado com o padrão 

da Classe 1 para águas doces da resolução CONAMA no. 357/02. 

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXPERIMENTO COM OS 
PARÂMETROS DE POTABILIDADE PARA CONSUMO HUMANO. (mg L-1)  

ÍONS PP PS PA PB 
Padrões 

CONAMA 
357/02a 

Cloreto Cl-  3,15 3,49 3,98 3,68 250 

Amônia NH4
+  1,54 0,11 0,09 0,07 3,7b 

Sódio Na+  1,47 2,12 2,05 1,93 200 

Potássio K+  1,93 5,19 4,74 5,42 -c 

Sulfato SO4
2-  2,57 6,06 5,38 6,78 250 

Magnésio Mg2+  0,47 0,68 0,69 0,64 -c 

Nitrato NO3
-  1,08 8,58 0,00 0,87 10 

Cálcio Ca2+  0,64 1,45 0,80 0,93 -c 
Notas: 
a- Conforme a tabela 1 - classe 1 - ÁGUAS DOCES, da Resolução CONAMA no. 
357, de 18 de junho de 2002.  
b- Nitrogênio amoniacal total de 3,7mg/l para pH < 7,5. 
c- Os íons potássio, magnésio e cálcio não são contemplados na resolução 
CONAMA no. 357, de 18 de junho de 2002. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

No entanto, para que o consumo humano se dê de forma segura e continuada, outros 

parâmetros devem ser analisados, com base na Resolução CONAMA 357/02, o que 

revela que este trabalho é apenas o primeiro de uma série, cujos desdobramentos futuros 

podem resultar no aprofundamento do tema através do entendimento da composição de 

cada camada do sistema, além do surgimento de novos tópicos correlacionados. 
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES 
FINAIS  

 

O presente trabalho de tese, o qual abordou temas multidisciplinares tais como a 

sustentabilidade das cidades, aproveitamento da água de chuva, tecnologia de 

enverdecimento urbano, experimento prático de reprodução da naturação e análise 

química e estatística dos resultados do experimento, ora culmina na exposição de suas 

conclusões. 

A formação das cidades ao longo da história apresentou vários períodos em que a 

expansão da população resultou em pressões ambientais sobre os recursos naturais, cuja 

inadequação de alguns aspectos urbanísticos (saneamento deficitário) promoveu o 

surgimento de problemas sanitários afetando a saúde da sociedade, principalmente da 

sua população mais pobre, cujo comprometimento no modo de produção, vem 

apresentando-se como uma deseconomia. Vale ressaltar que, também ao longo da 

história, várias tem sido as ações do poder público de enfrentamento destas realidades 

com a promulgação de leis comerciais de redução de impostos e leis urbanísticas de 

ordenamento de uso e ocupação do solo, no sentido de solucionar problemas tão graves 

para a continuidade da vida das cidades. Mais recentemente, a questão ambiental global 

passou a ser incorporada nas políticas de desenvolvimento e o surgimento de 

documentos normativos, tais como a Agenda 21, a Agenda Habitat e o Estatuto da 

Cidade, mobilizam e habilitam a sociedade municipal, como entidade nuclear, na 

implementação de políticas públicas que devem construir e garantir o direito de todos os 

cidadãos ao acesso progressivo à moradia adequada e à vida em cidades socialmente 

inclusivas, economicamente produtivas e ambientalmente sustentáveis.  

O aproveitamento da água de chuva tão importante para o abastecimento humano na 

antiguidade, hoje se apresenta como uma alternativa de mitigação de problemas 

causados por intensas chuvas em metrópoles exaustivamente impermeabilizadas. Os 

estudos de caso comprovaram que esta prática deve ser continuada, no meio rural para o 

consumo humano, onde o sistema público não é abrangente e o ter seu escopo ampliado, 

no meio urbano, como forma de adaptar as cidades frente os problemas de inundações, 
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alem de proporcionar uma economia quando de seu uso nas edificações como o caso da 

Cidade do Samba. O exemplo alemão, a sua vez, reforça o que já se inicia no Brasil, 

sugerindo novos campos de pesquisa a serem perseguidos em latitudes tropicais 

(captação de água + naturação), ademais de integrar o ambiente construído no ambiente 

natural, tratando a edificação, a qual já é bem adaptada às funções dos humanos, como 

uma “máquina” que participa favoravelmente do funcionamento do ciclo hidrológico, 

anteriormente impedido, pelas áreas densamente urbanizadas e impermeabilizadas.  

A adoção da naturação como técnica de enverdecimento urbano tem sido cada vez mais 

efetiva, principalmente em países de primeiro mundo, tendo a Alemanha como 

precursora na sua adaptação a espessuras mínimas, cuja aplicação hoje se adéqua em 

qualquer superfície construída, com um mínimo de sobrecarga em suas estruturas e 

privilegiando a cidade na sua totalidade. Ademais, os benefícios resultantes, em nível do 

humano, de sua comunidade e do ecossistema no qual se insere, se sobrepõem às 

desvantagens, reforçando continuadamente a sua adoção em todo o mundo, uma vez que 

os problemas ambientais urbanos, guardando as devidas proporções climáticas, 

econômicas e culturais, não diferem muito uma das outras, seja ela no Brasil ou na 

Alemanha.  

Parte das respostas às demandas de sustentabilidade das cidades pode ser proporcionada 

pela adoção de técnicas de enverdecimento urbano e de captação da água de chuva. A 

primeira, tal como a naturação de superfícies construídas, adaptam e revitalizam áreas 

degradadas das cidades e a segunda, no sentido de seu armazenamento tanto atua na 

mitigação dos efeitos adversos provocados pelas enchentes, uma vez que reduz o fluxo 

superficial de água pluvial, que sobrecarrega o sistema de drenagem urbano, 

comprometendo construções e causando deslizamentos; quanto se traduz em fonte de 

água para o uso, inicialmente, não nobres, mas que associados a processos de tratamento 

podem adquirir qualidade para demais usos, resultando em economia. O consórcio 

destas duas práticas promove outros resultados positivos à sustentabilidade da cidade, 

no sentido de que amplia a capacidade de resiliência do ecossistema urbano, na sua 

envergadura adaptativa frente aos impactos adversos.  

A Adaptação da Naturação para a realidade técnico-industrial brasileira é a condição 

sine-qua-non, para a sua aceitação e aplicação em larga escala. Para tal, a execução do 

experimento no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e sob a Bacia Aérea 

III, a qual apresenta altos índices de poluição, tornou possível, primeiramente, o 
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entendimento de como se dá a sua construção e de quais são os seus elementos 

substitutivos autóctones; e, posteriormente, de como a naturação respondeu à incidência 

da água de chuva, pois, da maneira como foi montado, a filtragem de apenas parte dos 

íons analisados mostrou que se fazem necessárias alterações na composição de 

montagem do sistema para garantir níveis de potabilidade, caso se deseje que a água 

captada pelo sistema de naturação sirva para atender o consumo humano em sua 

totalidade. No entanto, vale ressaltar que a qualidade da água resultante do experimento 

atende ao que determina a resolução CONAMA 357. 

Todos os problemas já identificados da cidade do Rio de Janeiro tendem a 

potencializarem-se quando se eleva à escala da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

que somado ao aumento da população, nos anos vindouros, sinalizam que esta situação 

tende a agravar-se, caso não sejam encampadas iniciativas de implementação de 

soluções que redirecionem a cidade e, conseqüentemente, a Região Metropolitana rumo 

à construção de sua sustentabilidade. 

O entendimento de todos estes problemas emergentes na cidade do Rio de Janeiro, os 

quais são sentidos e vivenciados pela sua população, se mostra como o passo inicial 

para a configuração de áreas de atuação.  Ademais, a relação entre esta realidade 

problemática e o tema de enverdecimento urbano apresenta-se como uma alternativa 

contributiva ao redirecionamento da cidade do Rio de Janeiro (e sua Região 

metropolitana) rumo ao crescimento sustentável nas três dimensões: social, econômica e 

ambiental.   

A elencagem destas problemáticas observadas no âmbito social, segundo dados do 

IBGE (2008), podem ser solucionadas da seguinte forma: 

a- A cidade do Rio de Janeiro não apresenta área rural para o desenvolvimento de 

áreas agrícolas e das 17 cidades que compõem a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, mais 6 delas são consideradas totalmente urbanas, restando desta forma, 

10 delas com área rural, cobrindo uma área entre 21% a 36% da área total, 

dependendo do município. Esta situação pode ser transformada pela 

implementação da naturação em áreas degradadas urbanas e periurbanas da 

cidade e da região metropolitana. 

b- O nível de desemprego na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em 2004 

aumentou em 16% em relação a 2003, e em 2007. Atualmente, cerca de 2 

milhões da população possui emprego formal, representando quase um terço da 
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população da cidade do Rio de Janeiro,  onde cerca de 16% desta população 

ganha menos que o salário mínimo. Estes números revelam que o enorme 

contingente de miseráveis sem chances de acesso às facilidades do estilo de vida 

da sociedade formal. A criação novas frentes de trabalho que não requerem 

qualificação, mas que podem provê-la, resultam na geração de emprego e renda 

e na inclusão social. 

c- No setor de saúde, a cidade do Rio de janeiro possui 1.577 estabelecimentos, 

entre hospitais, clínicas e postos de saúde, onde 177 são públicos (29 federais, 

37 estaduais e 111 municipais). Os 1.400 restantes são de acesso privado. Em 

uma cidade com cerca de 6 milhões de habitantes, na sua maioria pobre, a falta 

de assistência médica contribui para a grande dilapidação do nível de saúde 

deste contingente. A criação de departamentos públicos de medicina natural 

poderia contribuir para a efetivação da medicina preventiva com plantas 

medicinais. 

d- O sistema público de abastecimento de água, na cidade do Rio de Janeiro, não 

atende a população na sua totalidade, apenas a 69% desta, e a situação se agrava 

quando se considera o sistema de coleta e tratamento de esgoto, com apenas 

54%. A coleta da água de chuva pode contribuir para o abastecimento 

alternativo em áreas não assistidas pelo poder público e em áreas assistidas pode 

se traduzir em economia de água e energia. 

Emprego, saúde, educação, alimento e água potável são questões importantes a serem 

trabalhadas no sentido de propiciar a inclusão social, e por conseguinte, a mobilização 

da população na sua totalidade para, juntos, travarem esforços na implementação de 

ações que impulsionem o redirecionamento das cidades rumo à sua sustentabilidade.  

A tabela que segue apresenta os problemas mais comumente observados nas grandes 

cidades inter-relacionando-os com as alternativas contributivas à sustentabilidade das 

cidades.  
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Tabela C.1 – Problemas e Soluções de Mitigação  

PROBLEMAS OBSERVADOS 
NAS METRÓPOLES 

SOLUÇÕES DE MITIGAÇÃO ATRAVÉS DA 
ADOÇÃO DA NATURAÇÃO 

Baixa taxa de áreas agrícolas Agricultura urbana e periurbana. 

Alto índice de desemprego 

Geração de emprego e renda através de: 
1. Implementação potencializada da naturação 
2. Proliferação de estufas produtoras de plantas 

suculentas 
Baixo nível de saúde pública Agricultura de plantas medicinais 

Baixo nível de escolaridade Qualificação em tarefas especializadas de montagem e 
reprodução de mudas 

Baixo nível de nutrição Horticultura Familiar 
Sistema de abastecimento de água 
tratada deficitário 

Coleta da água de chuva para o seu uso em situações 
não nobres 

Crescente ocorrência de inundações Coleta de água de chuva e retardo do fluxo superficial 
Poluição atmosférica Retenção do Material Particulado Suspendido 
Ilhas de Calor Evapotranspiração das áreas naturadas 

  

Fonte: Elaboração da Autora. 

Destarte, como desdobramentos futuros voltados para o aprofundamento do tema da 

naturação, tanto de complementação como de seqüenciamento ao apresentado neste 

trabalho de tese, apresenta-se os seguintes projetos de pesquisa: 

1. TÉCNICAS DE ENVERDECIMENTO URBANO – Estudo de Eficiência 

Energética dos Sistemas de Naturação. 

a. Os objetivos tencionam avaliar os aspectos energéticos dos sistemas de 

Naturação, através tanto do monitoramento em experimento prático do 

comportamento térmico dos mesmos, bem como do cálculo das emissões de 

carbono de seus elementos constituintes e da fixação de carbono pela massa 

vegetal, além de mesurar o potencial de conservação de energia e ganhos em 

eficiência energética advindos da difusão da aplicação das técnicas de 

enverdecimento urbano, no setor de construção civil brasileiro. 

2. SUSTENTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES: Técnicas e Tecnologias para 

Eficiência Energética e Redução das Emissões de GEEs.  

a. Os objetivos tencionam avaliar os aspectos de conforto térmico no espaço 

construído e energéticos, através da mensuração do potencial de conservação 

de energia e ganhos em eficiência energética advindos da difusão da 

aplicação de Técnicas de Enverdecimento do Ambiente Construído e 

Tecnologias Construtivas não-energo-intensivas voltadas para a construção 

civil. 
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Ademais, outros desdobramentos se configuram quando da sua correlação com 

alguns dos capítulos desenvolvidos na presente tese, onde cada tema abordado 

merece aprofundamento, cujo desdobramento primeiro seria o da análise dos mais  

parâmetros contidos na Resolução CONAMA 357, no sentido de conferir o seu 

enquadramento aos níveis de potabilidade para consumo humano. 
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ANEXO 1 

Tabela A.1 – Tabela de Classificação taxonômica dos gêneros das Crassulaceae. 

Classificação Taxonômica 
Domínio Eucariontes 
Reino Plantae 
Divisão Magnoliophyta 
Classe Magnoliopsidas  
Ordem Saxifragales  
Família Crassulaceae 
Gênero 1 Adromischus  

2 Aeonium  
3 Aichryson  
4 Aizopsis  
5 Cotyledon  
6 Crassula  
7 Cremnophila  
8 Dudleya  
9 Echeveria  
10 Graptopetalum  
11 Greenovia  
12 Hylotelephium  
13 Jovibarba  
14 Kalanchoe  
15 Kitchingia  
16 Lenophyllum  
17 Meterostachys  
18 Monanthes  
19 Orostachys  
20 Pachyphytum  
21 Parvisedum  
22 Phedimus  
23 Pseudosedum  
24 Rhodiola  
25 Rosularia  
26 Sedum  
27 Sempervivella  
28 Sempervivum  
29 Sinocrassula  
30 Tacitus  
31 Telephium  
32 Thompsonella  
33 Tylecodon  
34 Umbilicus  
35 Villadia  

Fonte: SOUZA, 2005.
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ANEXO 2 

 

 

Tabela A.6 – Planilha 01. 

Coleta  1 
Dia 23/3/2005 Quarta-Feira 
Volume Coletado 500ml 
Amostra (500ml) Horário da coleta Volume Restante Unidade OBS 
PA050323 16H00 - 16H30                   5.310   ml  água residual com alguma turbudez visual (cristalina) 
PB050323 16H00 - 16H30                   4.925   ml  água residual com quase nenhuma turbidez visual (+ cristalina) 
PC050323 16H00 - 16H30  -  -  Coleta não realizada por não haver sido ainda instalado o contador basculante 
PS050323 16H00 - 16H30                   5.355   ml  água residual em tom amarelado e com resíduos 
PP050323 16H00 - 16H30                      705   ml  água residual com nenhuma turbidez visual (++ cristalina) 
Observação Geral 
A amostra PC050323 não foi coletada por não haver sido instalado nem o contador basculante, nem a bombona. 
nomenclatura 
P parcela 
A caixa A 
B caixa B 
C caixa C 
S caixa sem planta - teste branco 
PP Parcela de Precipitação 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela A.7 – Planilha 02. 

Coleta  2 
Dia 30/3/2005 Quarta-Feira 
Volume Coletado 500ml 
Amostra (500ml) Horário da coleta Volume Restante Unidade OBS 
PA050330 16H20 - 16H30                  5.440   ml  água residual com alguma Turbidez visual (cristalina) e resíduo no fundo da bombona * 
PB050330 16H35 - 16H30                     460   ml  água residual com quase nenhuma turbidez visual (+ cristalina) resíduo fundo da bombona ** 
PC050330 -  -  -  Coleta não realizada por não haver sido ainda instalado o contador basculante 
PS050330 16H10 - 16H15                  5.310   ml  água residual em tom amarelado (turva) e com resíduos no fundo 
PP050330 16H15 - 16H20                  1.300   ml  água residual com nenhuma turbidez visual (++ cristalina) 
Observação Geral 
Três passarinhos pousaram nas caixas escondendo-se entre as crassuláceas. 
*  Foi jogada água nas bombonas para lavá-las e a água resultante era mais turva ainda. Não dando para ver, o outro lado da pipeta milimetrada. 
** nesta bombona só havia 960ml de água residual, PORQUÊ??? 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Tabela A.8 – Planilha 03. 

Coleta  3 
Dia 11/4/2005 Segunda-Feira 
Volume Coletado 500ml 
Amostra (500ml) Horário da coleta Volume Restante Unidade OBS 
PA050411 16H00 - 16H30                 5.325   ml  mais amarelada que PS!    *  
PB050411 16H00 - 16H30                 1.300   ml      *  ** 
PC -  -  -    
PS050411 16H00 - 16H30                 5.280   ml  das amareladas esta é a menos amarelada    * 
PP050411 16H00 - 16H30                    110   ml  desta vez observou-se a presença de particulas de poeira* 
Observação Geral 
A coleta foi feita na segunda feira por não haver sido feita na terceira semana de mmonitoramento por pura falta de tempo! 
** mais uma vez a bombona PB estava com pouca água. PORQUE??? 
* todas as bombonas foram rinsadas com água destilada após a retirada da água resultante. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela A.9 – Planilha 04. 

Coleta  4 
Dia 20/4/2005 Quarta-Feira 
Volume Coletado 500ml 
Amostra (500ml) Horário da coleta Volume Restante Unidade OBS 
PA050420 15H40 - 15H50                 5.410   ml  Transparente apresentando a presença de partículas visíveis a olho nú (PVON) * 
PB050420 16H50 - 15H55                    250   ml  Transparente apresentando a presença PVON * 
PC -  -  -  - 
PS050420 15H30 - 15H35                 5.125   ml  Transparente apresentando a presença PVON * 
PP050420 16H55 - 16H00                 2.660   ml  Mais clara amostra, apresentando PVON (tamanho do grão de arroz = 5 unid.) * 
Observação Geral 
PS- após rinsada a bombona com água destilada, a água resultante da bombona é totalmente turva e com PVON. Cor: Cinza escuro. 
PA- após rinsada a resultante é uma água também turva, mas menos turva que a que a PS. 
PB- a quantidade de água é menor que das outras coletas anteriores. É premente descobrir o que está acontecendo!!!! 
PP- água com PVON sutis! Ou seja, nas amostras oriundas das caixas naturadas as PVON são maiores, de cor marrom, e decantam mais rápido. 
    - na amostra PP as PVON são de cor transparente e com período de decantação mais prolongado. São mais leves??? 
    - as PVON de tamanho de um grão de arroz, remetem a algum processo orgânico!? Havia a presença de formigas também! 
* todas as bombonas foram rinsadas com água destilada após a retirada da água resultante. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela A.10 – Planilha 05. 

Coleta  5 
Dia 26/4/2005 Terça-Feira 
Volume Coletado 500ml 
Amostra (500ml) Horário da coleta Volume Restante Unidade OBS 
PA050426 16H00 - 16H30               13.240   ml  Transparente apresentando a presença de partículas visíveis a olho nú (PVON) * 
PB050426 16H00 - 16H30               10.545   ml  Transparente apresentando a presença PVON * 
PC -  -  -  - 
PS050426 16H00 - 16H30               21.500   ml  Transparente apresentando a presença PVON * 
PP050426 16H00 - 16H30                 5.905   ml  Maior quantidade de PVON claros e escuros suspensos e decantados  
Sem Observação Geral 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Tabela A.12 – Planilha 06. 

Coleta  6 
Dia 5/5/2005 Quinta-Feira 
Volume Coletado 500ml 
Amostra (500ml) Horário da coleta Volume Restante Unidade OBS 
PA050505 16H00 - 16H30                 5.265   ml  Transparente e amarelada. No final da contagem, menor presença de PVON  
PB050505 16H00 - 16H30                 5.050   ml  Transparente e amarelada, mas mais clara que a PA. 
PC -  -  -    
PS050505 16H00 - 16H30                 6.000   ml  transparente e amarelada e presença de PVON e MPS 
PP050505 16H00 - 16H30                    945   ml  Transparente branca apresentando PVON 
Observação Geral 
MPS - Material particulado suspenso 
Desta vez a bombona que capta a água de chuva (PP) apresenta muito PVON de decantação lenta pela primeira vez a água final está bem suja 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 



206 
 

Tabela A.13 – Planilha 07. 

Coleta  7 
Dia 25/5/2005 Quarta-Feira 
Volume Coletado 500ml 
Amostra (500ml) Horário da coleta Volume Restante Unidade OBS 
PA050525 16H00 - 16H30               21.550   ml  Transparente e amarelada 
PB050525 16H00 - 16H30                 5.000   ml  Quando tirei a mangueira da saída da caixa não saiu mais água 
PC -  -  -    
PS050525 16H00 - 16H30               25.785   ml  Transparente e amarelada 
PP050525 16H00 - 16H30                    565   ml  Muitos resíduos, mas a água ainda é branca com muitas PVON 
Observação Geral 
As bombonas todas já estão ficando com muito resíduos de coloração verde (matéria orgânica) depositados no fundo e nas paredes. 
O sistema estava totalmente encharcado! 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Tabela A.14 – Planilha 08. 

Coleta  8 
Dia 24/6/2005 Sexta-Feira 
Volume Coletado 500ml 
Amostra (500ml) Horário da coleta Volume Restante Unidade OBS 
PA050624 16H00 - 16H30                 5.275   ml  no final da contagem de volume, a água apresenta resíduos orgânicos (verde) 
PB050624 16H00 - 16H30                 5.050   ml  a água apresenta maior turbidêz no fim da contagem de volume 
PC -  -  -    
PS050624 16H00 - 16H30                 6.770   ml  água transparente com a presença de PVONS claros e grandes. 
PP050624 16H00 - 16H30                 1.085   ml  água mais esverdeada. 
Sem Observação Geral 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela A.15 – Planilha 09. 

Coleta  9 
Dia 8/7/2005 Sexta-Feira 
Volume Coletado 500ml 
Amostra (500ml) Horário da coleta Volume Restante Unidade OBS 
PA050708 16H00 - 16H30                 7.580   ml  maior quantidade de resíduos depositados no fundo da bombona 
PB050708 16H00 - 16H30                 4.960   ml  maior quantidade de resíduos depositados no fundo da bombona 
PC -  -  -    
PS050708 16H00 - 16H30               16.780   ml  transparente apenas com PVONs bem pequenos e translucidos 
PP050708 16H00 - 16H30                    825   ml  água apresenta resíduos orgânicos (clorofilados) 
Observação Geral 
Na PS foi detectada enorme quantidade de água no sistema o que presume que nas caixa com plantas a água foi absorvida pelas plantas!?! 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Tabela A.16 – Planilha 10. 

Coleta  10 
Dia 21/7/2005 Quinta-Feira 
Volume Coletado 500ml 
Amostra (500ml) Horário da coleta Volume Restante Unidade OBS 
PA050721 16H00 - 16H30                   9.350   ml  amarelada e transparente  
PB050721 16H00 - 16H30                      710   ml  Bombona quebrada!!! 
PC -  -  -    
PS050721 16H00 - 16H30                  19.435  ml  amarelada e transparente 
PP050721 16H00 - 16H30                   1.400   ml  clara e transparente  
Observação Geral 
A bombona foi quebrada pela equipe que faz o corte da grama onde se localiza o experimento!!!  Providenciar a troca das bombonas... 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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ANEXO 3 

Tabela A.2 – Tabela de resultados das coletas da Parcela de Precipitação (PP). 

Data Data  Vol.1 Prec.2 Cond.3   CONCENTRAÇÃO (µM) 
Inicial Final Amostra (mL) (mm) µS cm-1 pH H+ NH4

+ Na+ K+ Ca+2 Mg+2 NO3
- SO4

-2 Cl- 
17.03.05 23.03.05 PP050323 1240 19,4 14,2 5,26 5,5 85,4 290,1 11,9 17,1 32,6 33,2 12,5 364,8
23.03.05 30.03.05 PP050330 1830 28,7 8,3 5,46 3,5 85,4 13,9 4,3 7,4 2 13,4 8,9 21,5 
30.03.05 11.04.05 PP050411 655 10,3 20,8 5,07 8,5 3,7 50,1 3,8 30,4 9,2 39,3 26,1 59,7 
11.04.05 20.04.05 PP050420 3135 49,1 19,4 5,16 6,9 74 ND 9,4 ND ND 10,9 15,5 67,9 
20.04.05 26.04.05 PP050426 6417 100,6 8 6,35 0,4 28,1 19,4 ND 5,5 5 7,7 8,5 25,6 
26.04.05 05.05.05 PP050505 1425 22,3 68,9 7,13 0,1 280 127,1 91,5 7,8 33,6 12,1 39,1 183,8
05.05.05 25.05.05 PP050525 1086 17 111,9 6,86 0,1 68 61,3 156,4 24,9 25 15,9 46,5 83 
25.05.05 24.06.05 PP050624 1614 25,3 106,1 6,51 0,3 67,6 64,1 102,3 21,8 30,2 ND 36,3 130,7
24.06.05 08.07.05 PP050708 1861 29,2 80,8 6,27 0,5 3,5 101,7 34,8 17,1 22,4 11,9 44,8 144,1
08.07.05 21.07.05 PP050721 1950 30,6 79,2 6,29 0,5 159,9 74,8 30,8 11,7 15 11,9 29,2 94,4 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Tabela A.3 – Tabela de resultados das coletas da Parcela Sem Plantas (PS). 

Data Data  Vol.1 Prec.2 Cond.3   CONCENTRAÇÃO (µM) 
Inicial Final Amostra (mL) (mm) µS cm-1 pH H+ NH4

+ Na+ K+ Ca+2 Mg+2 NO3
- SO4

-2 Cl- 
17.03.05 23.03.05 PS050323 5885 92,2 37 5,8 1,6 13,9 59,1 126,6 20,6 20,4 ND 58,7 58,7 
23.03.05 30.03.05 PS050330 5835 91,5 46,3 6,14 0,7 6 83 159,1 31,1 32,6 ND 79,2 57,1 
30.03.05 11.04.05 PS050411 5785 90,7 40,6 6,11 0,8 2,4 79,2 200,9 23,4 26,5 4 54,6 98,1 
11.04.05 20.04.05 PS050420 5615 88 28,6 6,04 0,9 4,8 49,3 87,5 17,5 33,7 36,1 33,5 62,8 
20.04.05 26.04.05 PS050426 21985 344,6 37,3 5,02 9,5 18,6 ND 80,3 ND ND 5,8 55,8 45,9 
26.04.05 05.05.05 PS050505 6470 101,4 36,2 5,64 2,3 2,4 86,4 106,4 ND 33,5 ND 58,1 61,9 
05.05.05 25.05.05 PS050525 26285 412 111,9 5,93 1,2 2,6 119,6 179,3 67,7 7,8 278,2 55,8 185,9 
25.05.05 24.06.05 PS050624 7320 114,7 45,5 5,93 1,2 3,9 86,4 94,2 25,7 46,1 57,1 72 107,5 
24.06.05 08.07.05 PS050708 17305 271,3 89,3 5,84 1,4 2 139,8 164,5 24,5 110,4 434 77,2 153,7 
08.07.05 21.07.05 PS050721 19950 312,7 63,4 6,29 0,5 3,1 124,9 ND 79,8 24,9 153,3 86,2 166,1 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela A.4 – Tabela de resultados das coletas da Parcela Com Plantas A (PA). 

Data Data  Vol.1 Prec.2 Cond.3   CONCENTRAÇÃO (µM) 
Inicial Final Amostra (mL) (mm) µS cm-1 pH H+ NH4

+ Na+ K+ Ca+2 Mg+2 NO3
- SO4

-2 Cl-

17.03.05 23.03.05 PA050323 5850 91,7 36,3 5,72 1,9 7,0 69,5 6,5 24,9 21,8 ND 63,5 167,5 
23.03.05 30.03.05 PA050330 5905 92,6 51,2 5,96 1,1 7,1 104,7 183,4 ND 28,8 ND 77,7 117,6 
30.03.05 11.04.05 PA050411 5835 91,5 61,4 6,09 0,8 7,0 110,7 205,0 31,5 37,9 22,5 93,9 172,5 
11.04.05 20.04.05 PA050420 5880 92,2 35,1 6,20 0,6 8,2 62,1 178,0 17,5 19,7 ND 49,0 89,6 
20.04.05 26.04.05 PA050426 13765 215,8 46,3 5,52 3,0 3,7 143,4 146,4 ND ND ND 70,1 110,9 
26.04.05 05.05.05 PA050505 5720 89,7 42,8 5,44 3,6 1,3 72,1 168,5 24,9 31,2 ND 56,6 94,8 
05.05.05 25.05.05 PA050525 22074 346,0 36,8 4,80 15,8 5,0 68,0 76,7 23,0 28,7 ND 4,2 13,1 
25.05.05 24.06.05 PA050624 5460 85,6 15,8 5,18 6,6 5,0 32,9 32,1 8,6 12,9 ND 21,1 45,1 
24.06.05 08.07.05 PA050708 8105 127,0 28,8 4,97 10,7 4,4 110,7 106,4 12,5 33,5 ND 61,0 157,6 
08.07.05 21.07.05 PA050721 9859 154,5 46,1 5,03 9,3 2,0 115,1 111,8 16,7 39,6 ND 63,5 167,2 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Tabela A.5 – Tabela de resultados das coletas da Parcela Com Plantas B (PB). 

Data Data  Vol. Prec. Cond.   CONCENTRAÇÃO (µM) 
Inicial Final Amostra (mL) (mm) µS cm-1 pH H+ NH4

+ Na+ K+ Ca+2 Mg+2 NO3
- SO4

-2 Cl-

17.03.05 23.03.05 PB050323 5455 85,5 35,1 5,68 2,1 4,9 ND ND 1,2 ND ND 56,7 67,8 
23.03.05 30.03.05 PB050330 1000 15,7 53,3 6,46 0,3 6,4 1151,4 257,6 47,5 19,5 ND 164,1 1300,1
30.03.05 11.04.05 PB050411 1815 28,5 41,7 6,11 0,8 1,4 136,8 165,8 23,0 18,7 ND 66,4 117,3 
11.04.05 20.04.05 PB050420 250 3,9 36,2 5,81 1,5 5,2 60,6 119,9 27,2 18,1 ND 45,8 103,5 
20.04.05 26.04.05 PB050426 11060 173,4 51,3 5,28 5,2 3,0 85,1 172,0 33,1 33,8 ND 92,1 54,5 
26.04.05 05.05.05 PB050505 5515 86,4 47,6 5,27 5,4 1,7 92,6 140,2 36,2 33,6 ND 73,8 103,2 
05.05.05 25.05.05 PB050525 5531 86,7 40,0 4,69 20,4 2,7 82,2 149,6 13,6 28,6 140,3 71,3 84,3 
25.05.05 24.06.05 PB050624 5550 87,0 27,0 5,48 3,3 3,9 54,6 71,3 21,4 23,6 ND 46,5 74,0 
24.06.05 08.07.05 PB050708 5480 85,9 53,6 5,02 9,5 4,5 111,4 133,4 14,8 70,5 ND 87,3 150,7 
08.07.05 21.07.05 PB050721 1235 19,4 57,0 5,71 1,9 4,4 130,1 160,4 16,4 36,2 ND 95,8 191,0 

Fonte: Elaborada pela autora. 

LEGENDA DAS PLANILHAS: 1- volume; 2- precipitação; 3- condutividade; ND – não foi detectado; Limites de detecção (em µM): Na+ (2,0), K+ (2,0), Ca2+ (2,0), Mg2+ 

(2,0), NH4
+ (0,5), Cl-(1,0), NO3

-(1,0) e SO4
2-(1,0). 


