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Resumo 

O aumento do consumo mundial de água e consequente incremento na geração de águas residuais 

urbanas e domésticas incentiva atualmente o aprimoramento da gestão desses recursos, procurando 

novas formas de tratamento e reutilização. A utilização das paredes verdes visando o tratamento das 

águas cinzentas para reuso em fins menos nobres tem vindo a ser estudada, nomeadamente em 

relação aos substratos utilizados, suas proporções e os tipos de plantas mais indicados para esse fim. 

Neste trabalho realizou-se um levantamento dos tipos de soluções de paredes verdes disponíveis no 

mercado, destacando-se suas principais características, adequabilidades e limitações para o uso 

descrito. De seguida foram exploradas possíveis adaptações a essas estruturas, em relação aos tipos 

de irrigação, drenagem e disposição, visando potencializar o tratamento das águas cinzentas. Este 

trabalho foi aplicado ao diagnóstico dos problemas identificados numa parede verde instalada num 

edifício de um restaurante na zona de Lisboa, tendo sido ainda propostas adequações para o 

aproveitamento das águas cinzentas geradas pelo próprio edifício anexo a parede. 

 

Palavras-chave: Paredes verdes; Águas cinzentas; Tratamento de água; Reuso; Jardim vertical; 

Fachada verde 
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Abstract 

The increase in world water consumption and the consequent increment in the generation of urban 

and domestic waste water currently encourages the improvement of the management of these 

resources, seeking new forms of treatment and reuse. The use of green walls for the treatment of gray 

water for reuse in less noble purposes has been studied and new discoveries have been made regarding 

the substrates, their proportions and the types of plants most suitable for this purpose. The presente 

work conducted a survey of the solutions of green walls available in the market, highlighting their main 

features, strong points and limitations. The possible adaptations to these structures were also explored, 

in relation to the type of irrigation, drainage and disposal, in order to potentiate the greywater treatment. 

In addition some deliberations were made for the diagnosis of the problems identified in a green wall 

installed in a restaurant building in the Lisbon area, and adjustments were proposed for the use of gray 

water generated by the building itself. 

 

Key-words: Green walls; Greywater; Water treatment; Reuse; Vertical gardens; Green facades 
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1. Introdução 

 

1.1. Considerações Iniciais 

O abastecimento de água em relação a qualidade e quantidade se apresenta como uma atividade 

de difícil gestão para cidades urbanizadas ao redor no mundo. Os custos em relação a implantação de 

sistemas de abastecimento e distribuição são extremamente altos, assim como as modificações 

necessárias na paisagem e organização arquitetônica da cidade. Além disso, o aumento da geração 

de águas residuais é outro impacto negativo da urbanização, sendo por vezes impraticável, devido aos 

custos, o incremento da capacidade de tratamento das infraestruturas já existentes e a expansão dos 

sistemas centralizados. 

Ademais os padrões de consumo de água têm aumentado de forma gradual e ininterrupta desde 

pelo menos 1980, de acordo com dados da Agência Europeia do Ambiente (AEA), tendo o consumo 

mundial de água, desde esse período, elevando-se a um ritmo anual de 1% , indicando que a contenção 

desse valor e consequente redução do consumo de água deve ser entendida como uma prioridade 

para os países desenvolvidos em todo o mundo. Além disso, as recomendações da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) sugerem um consumo de 110 litros por dia por pessoa para se viver com 

conforto e saúde. 

A reciclagem e reuso das águas residuais é uma maneira atrativa de fazer a gestão das águas 

residuais urbanas de forma que se possam atingir percentuais de economia do uso de água próximos 

de 10 a 50% (Pradhan et al. 2019). Entretanto a possível presença de toxinas, metais pesados e 

patogênicos, danosos a saúde humana, nas águas residuais integrais, faz apresentar-se como melhor 

estratégia para seu tratamento e reuso a separação em águas cinzentas (menos poluídas) e águas 

negras (mais poluídas). As águas cinzentas produzidas em maior volume são originárias de dispositivos 

como banheiras, chuveiros, bacias lavatórios e máquinas de lavar roupa e requerem menos tratamento 

se separadas das águas residuais com maior quantidade de componentes orgânicos, originárias da 

bacia sanitária (águas negras). 

Se o conceito de reciclagem das águas cinzentas em construções puder ser aplicado em grande 

escala para uma cidade, essa abordagem poderia significar uma redução da dependência em 

estruturas muito caras, como citado anteriormente, otimizando - e descentralizando o tratamento - a 

gestão global de águas residuais e as condições de operação para o tratamento em si. Além disso, o 

aproveitamento de águas cinzentas tratadas para usos menos nobres é uma alternativa sustentável 

para as regiões áridas com problemas de abastecimento (Pradhan et al. 2019).  

Masi et al. (2016) explorou em seu estudo o potencial de paredes verdes como um meio de 

tratamento viável para as águas cinzentas, sendo este, feito a partir da percolação da água pelo meio 

de suporte e enchimento das plantas. Esse processo possibilitaria não só a redução da pegada de 

carbono dos tratamentos, mas também uma série de benefícios na paisagem urbana, como aumento 

de áreas verdes, aprisionamento de carbono, produção de oxigênio, efeitos positivos no microclima 
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local e isolamento sonoro e térmico em casas. Acrescenta-se aqui que os sistemas de paredes e 

telhados verdes são habitualmente utilizados como recursos estéticos em edifícios, porém os 

processos tecnológicos envolvidos na implantação desse tipo de sistema podem maximizar os 

benefícios que as plantas trazem à performance dos edifícios, como também visto por Manso e Castro-

Gomes (2015). Isto posto, evidencia-se a importância da exploração dessa aplicação, consistindo na 

instalação de paredes verdes objetivando o tratamento de águas cinzentas para reuso. 

Apesar de haver concordância em relação ao uso das paredes verdes para o fim citado, não são 

ainda tão difundidas as pesquisas e publicações tendo como foco a análise e possíveis adaptações 

dos sistemas de paredes verdes já existentes no mercado. Prodanovic et al. (2017, 2019) examinou 

em suas publicações o papel dos meios de enchimento, suas proporções e a influência das espécies 

de plantas nesse tratamento, utilizando um sistema de tubos com irrigação e drenagem manuais e 

controlados. Já Masi et al. (2016) explorou os resultados de um caso de estudo consistindo na aplicação 

de uma parede verde modular para o tratamento das águas de um edifício comercial na Índia, obtendo 

também resultados positivos para o sistema utilizado.  

A dissertação aqui apresentada, inserida do projeto GENESIS financiado pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia FCT (PTDC/GES-URB/29444/2018), vem dar suprimento a estes estudos 

apresentando, não os aspectos relativos à qualidade da água tratada, mas sim ao potencial dos 

sistemas e estruturas que já se encontram no mercado e as possíveis adaptações e adições a serem 

feitas para potencializar e fomentar o uso extenso dessa solução. As propostas são validadas a partir 

de um caso de estudo duma parede verde instalada atualmente na superfície exterior dum edifício na 

zona de Lisboa. 

 

1.2. Objetivos 

Essa dissertação está inserida no contexto do desenvolvimento do trabalho de conclusão para 

obtenção do grau em Mestrado Integrado em Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico da 

Universidade de Lisboa, tendo como principal objetivo a avaliação do potencial de adaptação das 

paredes verdes para utilização no tratamento de águas cinzentas. Para tal, definiram-se os seguintes 

objetivos parciais: 

• levantamento dos tipos de soluções de paredes verdes disponíveis no mercado, 

caracterizando-as e classificando-as em relação ao suporte, materiais, tipo de substrato, 

capacidade volumétrica da parede, adequabilidade das espécies de plantas, irrigação e 

drenagem; 

 

• análise crítica das principais vantagens e desvantagens apresentadas por cada sistema 

em relação à sua aplicação para o tratamento de águas cinzentas, agrupando-as de acordo 

com a possibilidade ou não de adaptação para o uso referido; 
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• avaliação do desempenho de uma parede verde já instalada num restaurante em Lisboa. 

O objetivo principal do caso de estudo foi a identificação e análise do modo de 

funcionamento do sistema atual e a realização do diagnóstico dos problemas existentes, 

sugerindo-se também propostas de adaptações na estrutura para que fosse possível a 

utilização das águas cinzentas da casa de banho anexo à parede verde para a rega da 

parede, jardins ou outros fins. 

 

1.3. Metodologia e Estrutura da Dissertação 

Primeiramente, no capítulo 2, foram feitas algumas considerações iniciais, discutindo-se em linhas 

gerais a importância da água como recurso para a sobrevivência humana, quantificando-se seu uso 

mundialmente e em Portugal. Foram debatidos também as possibilidades e diferenças nos tratamentos 

em relação aos tipos de águas residuais, destacando-se a partir deste ponto, as oportunidades em se 

aplicar as paredes verdes especificamente para o tratamento das águas cinzentas, apresentando 

também as vantagens sanitárias, urbanas e econômicas. 

Em segundo lugar foi feita a caracterização das águas cinzentas a partir da classificação e definição 

das diferentes águas residuais, evidenciando os aspectos físicos, químicos e biológicos desse tipo de 

água residual. Ademais foi realizada uma quantificação do volume desse tipo de água gerado no 

mundo, em Portugal e no Brasil, contrapondo os valores encontrados de maneira crítica. Foram ainda 

analisadas as possibilidades de sistemas e processos de tratamento existentes para as águas residuais 

e, mais especificamente, para as águas cinzentas, indicando-se também os tipos de reutilização 

propostos para a água tratada. 

Posteriormente, no capítulo 3, foram apresentados os aspectos gerais de uma parede verde e, 

após, a classificação adotada na presente dissertação, enfatizando as principais características dos 

tipos evidenciados. Foram abordados os tipos de estrutura de suporte, meio de enchimento, tipo de 

sistema de irrigação e de drenagem, tipos de plantas utilizadas no sistema, entre outros. Ressaltar-se-

á ainda, de maneira geral, o potencial de utilização de cada tipo de paredes verdes apresentados para 

o tratamento de águas cinzentas. 

Em seguida, no capítulo 4, foi feito um levantamento dos tipos de soluções de paredes verdes 

disponíveis no mercado. Para tal foi necessário entrar em contato com os fornecedores destes sistemas 

de maneira a caracterizar a parede verde em relação à estrutura de suporte, classificar em contínuas 

ou modulares, identificar os materiais utilizados no sistema, o tipo de substrato, a capacidade 

volumétrica de substrato por metro quadrado, caso contínuas ou de cada recipiente, caso modulares, 

determinar o tipo de aplicação mais indicado (externa ou interna), a capacidade de expansão do 

sistema lateralmente ou em altura, o peso da estrutura, os tipos de plantas que poderiam ser utilizadas 

e o funcionamento dos sistemas de irrigação e de drenagem.  

No capítulo 5 foram discutidas as propostas de alteração nos sistemas já existentes, destacando-

se as modificações que poderiam ser adotadas nos sistemas de irrigação e drenagem para empregar 
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a estrutura para o objetivo pretendido. Foram debatidas as variantes que esses sistemas podem 

assumir, suas vantagens e desvantagens e, ainda, apresentados aqueles fornecedores, dentre os 

expostos, que estariam mais aptos às adaptações preconizadas. 

Subsequentemente, no capítulo 6, foi apresentado um caso de estudo de uma parede verde 

localizada no exterior de um restaurante na região de Lisboa, que apresenta alguns problemas 

visualmente identificados. Para a execução do diagnóstico dos problemas foram feitas visitas de estudo 

ao local de instalação da parede verde e realizada uma análise do modo de funcionamento atual, 

caracterização os sistemas de irrigação e drenagem e seus respectivos horários de funcionamento, 

verificação do tipo de nutrientes inseridos nos módulos e frequência e variabilidade da irrigação ao 

longo do ano. Além disso, buscou-se identificar os materiais, o meio de enchimento, os tipos de plantas 

e as necessidades de irrigação da parede verde em questão. O funcionamento e frequência da 

manutenção e variabilidade desde o início da instalação também foram levantados. 

Em uma segunda fase foi feito um estudo preliminar para definir se seria possível o aproveitamento 

das águas cinzentas da casa de banho em anexo, identificando-se as adaptações necessárias ao 

sistema para a utilização dessa água residual. 

Por fim, no capítulo 7, foram apresentadas as conclusões, delineando os aspectos mais 

importantes estudados e as informações mais relevantes encontradas em relação aos sistemas de 

paredes verdes existentes e suas possibilidades de utilização. Assim como também foram retratados 

os resultados mais importantes em relação a avaliação do caso de estudo e as mais relevantes 

propostas expostas. 
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2. Caracterização das Águas Cinzentas e seu Potencial de Reuso 

 

2.1. Definição de Águas Cinzentas 

As águas residuais urbanas são, de acordo com a legislação em vigor, as águas residuais 

domésticas ou a mistura destas com águas residuais industriais e/ou com águas pluviais. Por sua vez 

as águas residuais domésticas podem ser classificadas em dois grupos, águas cinzentas e águas 

negras. Para Jefferson et al. (2000), Otterpohl et al. (1999); Eriksson e Ledin, (2002) e Ottoson e 

Stenström (2003), as águas cinzentas são definidas como as águas residuais domésticas provenientes 

de banheiras, chuveiros, lavatórios, maquinas de lavar roupa, maquinas de lavar louça e lavatórios da 

cozinha, excluindo-se as bacias sanitárias, consideradas águas negras. 

Por outro lado as águas provenientes da máquina de lavar louças e do lavatório da cozinha são 

também excluídas por diversos autores (Christova-Boal et al. 1996; Al-Jayyousi, 2003, Wilderer, 2004), 

dado que apresentam níveis de matéria orgânica mais elevados, assim como gorduras, óleos e 

detergentes, que requerem um tratamento mais complexo e oneroso antes da sua reutilização. Pela 

natureza das atividades que lhes deram origem, as águas cinzentas apresentam baixo teor em matéria 

orgânica, nitratos e fosfatos, assim como uma reduzida componente bacteriológica. 

 

2.2. Caracterização e Volume de Produção das Águas Cinzentas 

Segundo Eriksson et al. (2003) e Friedler e Hadari (2006) as águas cinzentas podem constituir 

entre 50 a 80% do total das águas residuais domésticas produzidas. Já segundo Karpiscak et al. (1990) 

as águas negras são menos de 30% do total produzido. E ainda de acordo com Hansen e Kjellerup 

(1994), o total de água cinzenta em comparação com as águas residuais totais foi estimado em 

aproximadamente 75%. Dito isso fica claro que o tratamento das águas cinzentas como forma de 

reciclar a maior parte das águas residuais é de extrema importância, gerando um ciclo fechado (Li et 

al. (2009). 

Morel e Diener (2006) indicam que o volume típico de águas cinzentas produzidas pode variar de 

90 a 120 L/pessoa/dia dependendo do estilo de vida, padrões de consumo, características da 

população, costumes e hábitos, instalações de água e grau de abundância. Entretanto também afirmam 

que o volume de águas cinzentas em países com escassez de água e/ou estruturas de abastecimento 

mais simples podem chegar a 20 a 30 L/pessoa/dia  

As características físicas, químicas e biológicas das águas cinzentas são influenciadas pela 

qualidade da água de abastecimento, pelos aparelhos que estão abrangidos pela coleta e pelos 

materiais dos elementos da rede de distribuição, onde podem ocorrer os processos de lixiviação, 

transporte de substâncias químicas e processos biológicos, como formação de biofilme nas paredes 

da tubulação (May, 2004). Além disso, essas características também variam de acordo com o 

comportamento dos utilizadores, localidade, etilo de vida, costumes e hábitos, classe social, faixa etária 

e o tipo de produtos que são utilizados, fatores esses influenciando na qualidade do efluente. 
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As partículas de terra, areia, cabelo e fibras de roupas são alguns exemplos de materiais sólidos 

que podem estar presentes nas águas cinzentas, sendo a turbidez e a taxa de sólidos em suspensão 

indicadores do conteúdo de partículas e coloides que podem levar ao entupimento dos sistemas de 

drenagem (May, 2004). 

De acordo com as pesquisas de Christova-Boal et al. (1996); Almeida et al. (1999); Eriksson et al. 

(2002); Jamrah et al. (2008) e Burnat e Mahmoud (2004), visando um levantamento dos níveis de 

turbidez, sólidos totais e sólidos suspensos totais em países como Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, 

Palestina e outras localidades do Oriente Médio, Bazzarella (2005) apresenta um quadro-resumo no 

qual é possível observar que os efluentes provenientes dos lavatórios da cozinha e da máquina de lavar 

louças apresentam as maiores concentrações de sólidos suspensos totais, parâmetro esse que deve 

ser observado em sistemas de coleta e reuso. Enquanto isso os efluentes provenientes da máquina de 

lavar roupas apresentam as maiores concentrações de sólidos não-filtráveis. 

Além dos fatores descritos a temperatura é outro indicador que deve ser observado na 

caracterização física das águas cinzentas. Christova-Boal et al. (1996) afirmam que a temperatura das 

águas cinzentas varia de 18 a 38°C, sendo a alta temperatura devido ao uso da água de abastecimento 

para higiene pessoal, principalmente nos países do hemisfério norte. 

As análises químicas em pesquisas internacionais realizadas nas águas cinzentas avaliaram 

indicadores como a concentração de nitrogênio total, concentração de fósforo total, presença de 

compostos orgânicos, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, alcalinidade, dureza, presença de 

cloretos e óleos e graxos. Segundo Schönning (2001), 80% do nitrogênio encontrado nas águas 

residuais domésticas é proveniente da urina. Já no caso das águas cinzentas totais (incluindo-se as 

provenientes da cozinha), elas têm como fonte principal os efluentes do lavatório da cozinha (Eriksson 

et al., 2002). Já no caso das águas cinzentas em que se excluem esses efluentes, a maior fonte é 

proveniente do chuveiro, onde pode haver a presença de urina. 

O pontos de coleta, os produtos utilizados pelos usuários e o pH da água de abastecimento são os 

principais fatores que influenciam no pH das águas cinzentas, tendo sido observado nas pesquisas de 

Christova-Boal et al. (1996), Jamrah et al. (2008) e Burnat e Mahmoud (2004) que esse pH se aproxima 

de um valor neutro nos efluentes provindos dos chuveiros e dos lavatórios de cozinhas e alcalino nos 

efluentes da máquina de lavar roupas e lavatórios de casas de banho. Já o oxigênio dissolvido nas 

águas cinzentas se encontra entre as concentrações de 0 a 5,8 mg/L (Almeida et al. 1999). 

Por sua vez as fontes primárias de óleos e ácidos graxos nas águas cinzentas são aqueles 

utilizados na cozinha, estando então presentes nos efluentes da máquina de lavar louças e lavatório 

da cozinha, assim como os resíduos presentes no corpo e nas roupas, oriundos da transpiração 

humana e, por conseguinte, presentes nos efluentes dos chuveiros, banheiras e em pequena 

quantidade nos lavatórios das casas de banho. Ainda, de acordo com (Almeida et al. 1999), as 

concentrações de fósforo e fosfato são geralmente mais altas nas águas provenientes da máquina de 

lavar roupas, em comparação com os chuveiros e banheiras, tendo como fontes principais os 

detergentes e sabões que contém esses elementos. 



7 
 

Por fim a presença de matérias orgânicas e inorgânicas nas águas cinzentas pode ser considerada 

significativa, mesmo considerando-se que não há contribuição das bacias sanitárias. De acordo com 

as pesquisas internacionais feitas e aqui mencionadas anteriormente, a maior parte da matéria orgânica 

encontrada é oriunda dos resíduos corporais, cabelo, sabões, óleos e graxos. Por sua vez os produtos 

químicos e detergentes utilizados para limpeza doméstica são os principais responsáveis pela presença 

de matéria inorgânica nessas águas (May, 2009). 

A avaliação da presença de microrganismos patogênicos nas águas residuais antes e após o 

tratamento para reutilização é de extrema importância, por afetarem a saúde humana e trazerem riscos 

de contaminação aos usuários. Os vírus, bactérias, protozoários e helmintos presentes nas águas 

cinzentas são introduzidos principalmente pela lavagem das mãos, no banho e lavagem de fraldas, 

sendo a concentração de Eschericha Coli normalmente utilizada como indicador de contaminação fecal.  

Além disso, o tratamento e posterior desinfecção das águas cinzentas são essenciais para que 

possa ser feita a sua reutilização visto que, sem essas etapas, há a possibilidade de contaminação 

direta por contato humano caso sejam utiliz adas para descargas em bacias sanitárias devido a 

presença de coliformes termotolerantes e outras bactérias, como já citado. A desinfecção promove a 

inativação desses microrganismos patogênicos e possui caráter corretivo e preventivo, impedindo uma 

posterior contaminação das águas tratadas no caminho até a nova fonte (March et al. 2002) 

 

2.3. Normas de Qualidade 

O crescimento da reutilização da água traz à tona a preocupação com os potenciais efeitos 

adversos sobre a saúde e o ambiente, o que leva a necessidade da criação de normas e leis que 

regulamentem o tratamento, uso e níveis de qualidade da água, bem como o desenvolvimento de 

tecnologias para avaliar os riscos do reuso. 

De acordo com Li et al. (2009) as diretrizes internacionais não têm sido uniformes em relação aos 

aspectos avaliados para reutilização de águas residuais de forma a controlar sua qualidade e, além 

disso, poucas são as diretrizes particularmente feitas para as águas cinzentas. Aquelas existentes 

usualmente focam nos impactos na saúde e ambiente, e normalmente são estabelecidas pelas 

autoridades locais. Em 2006 a World Health Organization (WHO) publicou um guia para reuso das 

águas cinzentas para irrigação na agricultura, entretanto as diretrizes somente abordam os 

requerimentos microbiológicos, sem considerar os parâmetros químicos e físicos. 

Ainda, o German Berliner Senate Office for Construction and Housing estabeleceu também um 

guia, em que os parâmetros como CBO7 (Carência Bioquímica de Oxigênio), oxigênio dissolvido, 

coliformes totais, coliformes fecais e Pseudômonas aeruginosa precisam ser avaliados (Nolde, 1999). 

Porém a diretriz chinesa para reuso de águas residuais é considerada a única que inclui ainda 

parâmetros como sólidos totais dissolvidos (TDS), nitrogênio total (TN), fósforo total (TP) e detergentes. 

Apesar de a maioria dessas publicações apresentem-se como guias aplicáveis para o tratamento 
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municipal das águas residuais, elas podem também ser usados para estabelecer bases para diretrizes 

para a reciclagem de águas cinzentas. 

Já na esfera continental, o Conselho do Parlamento Europeu possui uma proposta de resolução, 

de fevereiro de 2019, contendo os mínimos requerimentos para o reuso de águas residuais, ainda a 

ser discutido e aprovado (EP, 2019). Em Portugal o Decreto Lei 119/2019, de agosto de 2019, também 

vai de encontro ao estabelecimento do regime jurídico de produção de águas obtidas a partir do 

tratamento de águas residuais e da sua utilização (Diário Da República, 2019). 

 

2.4. Processos de Tratamento 

A utilização de sistemas descentralizados é uma das abordagens que pode ser utilizada para limitar 

as infraestruturas na superfície e compra de grandes porções de terras, reduzindo-se os curtos globais 

e fornecendo opções de tratamento com potencial custo efetivo reduzido (Pradhan et al. 2019). 

Ademais a descentralização dos sistemas e a reciclagem das águas cinzentas são preferíveis por 

também possuírem tratamento mais simples e permitirem a redução dos riscos à saúde pública 

associados a esses sistemas se comparados com os sistemas combinados de tratamento das águas 

residuais totais. 

Habitualmente as tecnologias aplicadas para o tratamento das águas cinzentas incluem sistemas 

físicos, químicos e biológicos, sendo a maioria desses processos precedidas por uma fase de 

separação sólido-líquido, antes do tratamento, seguida por uma fase de desinfecção após o tratamento. 

A primeira etapa, realizada principalmente para evitar o entupimento dos sistemas de tratamento 

propriamente ditos, utiliza-se de estruturas como tanques sépticos, bolsas filtrantes, telas e filtros, 

aplicados para reduzir o número de partículas e óleos e graxos. Já a desinfecção é geralmente 

empregue para atingir os requerimentos microbiológicos (Li et al. 2009). 

Diversos tratamentos de custo efetivo reduzido têm sido utilizados, como filtros de areia, reatores 

biológicos e wetlands, estas últimas possuindo menor requerimento energético e baixa manutenção 

(Nolde, 1999). No estudo feito por Gross et al. (2007) as wetlands também foram consideradas as mais 

ecologicamente corretas e com melhor custo benefício para o tratamento das águas cinzentas. Esses 

tratamentos se assemelham ao preconizado caso fossem utilizadas paredes e telhados verdes, com 

remoção de contaminantes a partir das raízes das plantas e dos poros do substrato natural e a 

desinfecção podendo ser realizada a partir de equipamentos de emissão de UV aplicados aos tanques 

de armazenamento e/ou recirculação do sistema. 

Ainda que as wetlands sejam comprovadamente eficientes em relação ao consumo energético e 

se apresentem como soluções simples e de descomplicada manutenção, elas não são aplicáveis em 

áreas urbanas muito densas em razão da alta demanda por espaço, que não está facilmente disponível 

no ambiente urbano (Li et al., 2009), e portanto a utilização das paredes e telhados verdes como 

alternativa de tratamento natural das águas cinzentas se traduziria em uma redução do investimento e 

custos operacionais (Fowdar et al., 2017). 
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Conforme apresentado anteriormente, os componentes presentes nas águas residuais são 

variáveis de acordo com a fonte, dependendo do estilo de vida, costumes, instalações, uso de produtos 

químicos domésticos e outras variantes. Eriksson et al. (2002) em seus estudos comprovou, de acordo 

com os dados relativos aos microrganismos, concentração de metais e nutrientes (nitrogênio e fósforo), 

demanda bioquímica de oxigênio e carbono, toxinas e outros elementos, que é extremamente 

necessário se fazer o tratamento das águas cinzentas antes de qualquer tipo de reciclagem. 

Outro fator de extrema importância a se levar em consideração é aquilo que ocorre durante o 

armazenamento da água cinzenta; podendo suas características quando recém produzida diferir 

substancialmente daquelas quando estocada. Dixon et al. (1999b) sugeriram quatro principais 

processos que possivelmente regulam essas mudanças. Nas primeiras horas de estocagem a 

sedimentação de partículas suspensas e a depleção do oxigênio dissolvido são dominantes. Os outros 

dois processos citados são a reaeração do oxigênio dissolvido na superfície da água e a liberação da 

DQO solúvel devido à degradação anaeróbia do material sedimentado. Esta última hipótese baseia-se 

essencialmente em observações do aumento da DQO após alguns dias de estocagem e pela produção 

de maus odores confirmando a anaerobiose. 

 

2.5. Tipos de Reutilização 

Existe um aumento no interesse em se realizar o reuso das águas residuais em várias partes do 

mundo, inclusive em países industrializados e desenvolvidos. As razões passam desde escassez de 

água, causada pelo regime de chuvas fraco combinado com altas taxas de evaporação (Austrália) até 

demandas muito altas de água limpa por parte da população (Japão) (Eriksson et al., 2002). Por outro 

lado, a ideia do reuso das águas residuais possui também justificativas e considerações ambientais e 

econômicas, já que poderia diminuir os custos totais do tratamento das águas residuais, reduzindo-se 

a vazão de água a ser tratada. 

O uso das águas cinzentas tratadas para a descarga nas sanitas e urinóis é uma das possibilidades 

já que a água utilizada para esse fim em muitos países tem qualidade de água para consumo humano, 

sendo estimado que aproximadamente 30% do consumo total de água poderia ser poupado caso essa 

adaptação fosse feita (Karpiscak et al., 1990). Além disso destaca-se também a utilização em 

ambientes externos, para a irrigação de gramados em campus universitários, campos de esportes, 

cemitérios, parques, campos de golfe e em jardins domésticos (Okun, 1997). A lavagem de carros, 

janelas, em sistemas de proteção contra incêndios, como alimentadores de boilers e para a produção 

de concreto são outros exemplos sugeridos (Santala et al., 1998). 

Apesar das sugestões de utilização para reuso das águas cinzentas aqui apresentadas, Eriksson 

et al. (2002) concluiu que existe ainda uma urgente necessidade de maiores informações sobre as 

características dos diferentes tipos de águas cinzentas para que seja possível avaliar melhor o seu 

potencial para reuso e infiltração, sem que haja riscos de contaminação e perigos para a saúde humana 

e para o ambiente em que o sistema de insere. 
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3. Classificação das Paredes Verdes 

 

3.1. Aspectos Gerais 

Wong et al. (2010) afirmaram que uma parede verde é um sistema vertical de vegetação geralmente 

anexado a uma parede interna ou externa, reiterando que seu principal objetivo seria atingir os níveis 

de design e praticidade em simultâneo, garantindo também uma vida longa útil com baixa manutenção. 

Diversos autores utilizam as mais variadas nomenclaturas ao se referirem ao conceito e classificações 

das paredes verdes. Os termos em inglês vertical garden (Bass e Baskaran, 2003) e green vertical 

systems (Pérez et al., 2011) são alguns deles, podendo ser traduzidos de forma livre como jardins 

verticais e sistemas verdes verticais, respectivamente. Como base para as posteriores discussões 

nessa dissertação foram definidas as nomenclaturas e classificações que serão utilizadas de acordo 

com as pesquisas de Köhler (2008) e Dunnett e Kingsbury (2008), e que podem ser vistas na Figura 

3.1. 

Assumiu-se assim que as paredes verdes podem ser divididas em dois principais grupos, as 

fachadas verdes (“green facades”) e as paredes vivas (“living walls”). A diferenciação mais notória entre 

esses dois tipos de sistema é que nas fachadas verdes correntemente são empregadas plantas 

trepadeiras, que crescem ao longo da parede, cobrindo-a. E nas paredes vivas são ainda adicionados 

os materiais e tecnologias necessários para a fixação do suporte que sustenta as diversas variedades 

de plantas que podem ser utilizadas, criando um crescimento uniforme ao longo de toda a superfície 

em que ela está instalada (Manso e Castro-Gomes, 2015). 

 

 

Figura 3.1: Classificação das paredes verdes 

 

3.2. Fachadas Verdes 

As fachadas verdes podem ser classificadas em dois tipos, diretas e indiretas. As diretas são 

aquelas em que as plantas são fixadas propriamente na parede ou têm como base o solo, já as indiretas 

necessitam de uma estrutura de suporte vertical para possibilitar o desenvolvimento da parte aérea da 

vegetação. Os sistemas indiretos podem ainda ser divididos em sistemas contínuos ou modulares, de 

acordo com o tipo de suporte. Os contínuos frequentemente são baseados em uma estrutura de suporte 

Paredes Verdes
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Vasos Bandejas
Bolsas 

flexíveis
Cerâmicos



12 
 

único que permite o desenvolvimento das plantas ao longo de toda a superfície, já os modulares 

geralmente são treliças ou soluções similares em que há a instalação de diversos elementos modulares 

ao longo da superfície da parede (Manso e Castro-Gomes, 2015). 

Nos sistemas diretos, como não há propriamente uma estrutura de suporte, as plantas inseridas 

criam suas raízes no solo próximo às paredes, sendo este o próprio meio de enchimento do sistema, 

como observa-se na Figura 3.2Figura 3.2. A drenagem, por sua vez, é feita de forma natural, com a 

água sendo escoada e absorvida diretamente pelo solo. O sistema de irrigação em sua maioria funciona 

de forma manual, sendo possível a instalação de irrigadores automáticos como os utilizados nas regas 

de jardins. Já em relação aos tipos de plantas aplicáveis, como dito, as espécies trepadeiras são as 

mais indicadas, visto que esse tipo de planta é capaz de cobrir a superfície da parede sem a 

necessidade de suportes adicionais. 

 

Figura 3.2: Fachada verde direta (Scherer et al., 2018) 

 

Nos sistemas indiretos contínuos, como já colocado, a estrutura de suporte usualmente é formada 

por cabos ou redes metálicas contínuas em toda superfície, que permitem um apoio às plantas 

inseridas, de maneira que há maior facilidade de expansão e crescimento por parte destas Figura 3.3. 

O meio de enchimento ainda é o próprio solo no qual as plantas estão inseridas e os sistemas de 

irrigação e drenagem funcionam, em sua maioria, exatamente da mesma maneira como descritos para 

os sistemas diretos. 

Já os sistemas indiretos modulares se caracterizam por possuírem como meio de suporte treliças 

modulares e também, por vezes, o apoio de vasos para a inserção do meio de enchimento que 

suportará as raízes das plantas, como pode ser visto na Figura 3.4. Em geral devem possuir um sistema 

de irrigação que pode ainda ser enriquecido com nutrientes, fertilizantes, minerais, fosfatos, 

aminoácidos ou material hidropônico para melhorar o desenvolvimento da vegetação. Já a drenagem 

pode funcionar da mesma maneira que as fachadas verdes diretas, mas pode também ser acrescido 

de calhas de drenagem e adaptações nos contêineres das plantas para um melhor escoamento da 

água. 
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Figura 3.3: Fachada verde indireta contínua 
(Scherer et al., 2018) 

 

 

Figura 3.4: Fachada verde indireta modular 

(Scherer et al., 2018) 

 

3.3. Paredes Vivas 

Os sistemas de paredes vivas, assim como as fachadas verdes, podem também ser classificados 

em contínuos ou modulares, de acordo com o método de aplicação. Os sistemas contínuos são 

baseados na aplicação de um painel com um meio de cultura leve e permeável que permite que as 

plantas sejam inseridas individualmente. Já os sistemas modulares são compostos por elementos com 

dimensões específicas, incluindo o meio de cultura em que as plantas crescerão (Manso e Castro-

Gomes, 2015). 

Nos sistemas de paredes vivas contínuos o suporte se apresenta na forma de uma estrutura 

metálica fixada à parede, formando um espaço entre o sistema e a superfície da parede. Esse painel 

protege a parede contra umidade e sustenta o sistema, que ainda é usualmente formado por camadas 

de material permeável, flexível e à prova de raízes, onde as plantas serão inseridas através de cortes, 

formando bolsos (Figura 3.5). Os sistemas de irrigação mais comuns para os sistemas contínuos são 

aqueles em que há inserção da água por gotejamento através de uma tubulação no topo da parede ou 

sistemas com circulação da água internamente ao meio contínuo. É possível ainda a existência de 

sistemas que funcionam por capilaridade, não existindo um sistema de tubagens propriamente dito. Já 

o sistema de drenagem apresenta-se também em sua forma mais comum como uma calha na base da 

parede, que direciona a água escoada para o sistema de drenagem local ou para tanques. 

Os sistemas de paredes vivas modulares podem ter diversas formas como já dito, exigindo a cada 

um diferentes estruturas de suporte. Nesse caso cada elemento é sustentado por uma estrutura de 

suporte complementar ou fixado diretamente na superfície vertical. Apresentam-se, ainda, diferenças 

em sua composição, peso e montagem. Os módulos que compõe esse tipo de sistema podem se 

apresentar na forma de vasos (Figura 3.6), bandejas, revestimento cerâmico ou bolsas flexíveis. O 
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substrato utilizado nos módulos geralmente é constituído de compostos orgânicos e inorgânicos, 

podendo apresentar como substrato inorgânico elementos para reduzir o peso, como espuma, argila 

expandida e fibra de coco (Prodanovic et al., 2017). Os sistemas de irrigação possíveis e mais comuns 

para as paredes vivas modulares são aqueles em que há inserção da água através de uma tubulação 

no topo da parede, ou ainda, com tubulações em níveis, ambos funcionando por gotejamento. Já os 

sistemas de drenagem apresentam, em sua maioria, o funcionamento já citado no sistema de paredes 

vivas contínuas. 

 

 

Figura 3.5: Parede verde contínua (Scherer et al., 
2018) 

 

 

Figura 3.6: Parede verde modular em vasos 
(Scherer et al., 2018) 

 

A vegetação apropriada, tanto para a aplicação nas paredes verdes contínuas como nas modulares 

depende das condições climáticas, das características da edificação e da sua envolvente e do local 

onde está inserido o sistema. 

 

3.4. Benefícios das Paredes Verdes em Ambiente Urbano 

As paredes verdes colaboram para biodiversidade, gestão de águas pluviais, qualidade do ar, 

redução de temperaturas, redução de poluição sonora e mitigação do efeito das ilhas de calor. Aspectos 

relevantes que influenciam esses benefícios são a espessura das folhagens, as propriedades dos 

materiais utilizados na parede, o teor de água e as cavidades de ar entre as diferentes camadas do 

sistema (Perini e Rosasco, 2013). 

A incorporação de vegetação em construções inseridas em ambientes urbanos tem o potencial de 

melhorar um microclima tanto no verão quanto no inverno, funcionando como uma camada de 

isolamento complementar no inverno, e fornecendo sombra e efeito de resfriamento por evaporação no 

verão (Manso e Castro-Gomes, 2015). Avenidas urbanas com fachadas desagradáveis, grandes 

estruturas de estacionamento, paredes de parques públicos, prédios do campus e abrigos provisórios 
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são oportunidades para mudança visual da envolvente e implementação de design natural que 

contribua também para o aprimoramento estético (Greenroofs, 2008). 

Entre os benefícios ambientais podem ser citados o aumento das taxas de fotossíntese na região 

devido ao aumento do número de plantas, filtragem de poluição pela vegetação, redução do dióxido de 

carbono na atmosfera e diminuição dos níveis de poeira fina (Perini et al., 2011). Além disso um estudo 

feito na Austrália, visando a quantificação da economia de energia a partir da implementação do 

sistema, concluiu pode-se atingir de 9,5 a 18% do consumo energético de refrigeração em edifícios 

comerciais (Sathien et al., 2013 e Van Bohemen et al. 2008). 

Em contraponto aos benefícios citados, o uso de paredes e telhados verdes em regiões com 

escassez de água deve ser considerado cuidadosamente. Isso porque essas áreas possuem altas 

taxas de evapotranspiração e frequentemente se apoiam nas tecnologias de dessalinização como fonte 

primária de água (Pradhan et al. 2019). Logo, ao invés de utilizar água limpa para satisfazer as 

necessidades de água desses sistemas, o uso de águas cinzentas, em simultâneo com o seu 

tratamento seria uma alternativa sustentável para as regiões áridas. 

 

3.5. Seleção do Tipo de Parede Verde 

A escolha do sistema de paredes verdes mais adequado está diretamente relacionado com as 

características do edifício e condições climáticas, além do tipo de plantas e substrato a ser utilizado. 

Por isso é importante entender as diferenças na composição dos sistemas existentes e suas principais 

características. O custo dos sistemas também é uma variável de impacto significante na seleção da 

solução, sendo as paredes vivas normalmente mais caras quando comparadas as fachadas verdes 

diretas e indiretas, que podem custar menos de 75 euros/m². Os sistemas de paredes vivas modulares 

têm um custo dependente dos materiais utilizados, podendo chegar, em sistemas complexos, ao custo 

de 1200 euros/m² (Manso e Castro-Gomes, 2015). 

Pode-se inferir que as fachadas verdes diretas são as mais sustentáveis e econômicas, já que esse 

tipo de sistema tem um impacto pequeno considerando que não são usados muitos materiais na sua 

instalação e os custos de manutenção são baixos. Porém esse tipo de sistema é pouco indicado para 

o tratamento de águas, já que o fluxo hídrico é muito baixo e os sistemas de irrigação e drenagem são 

praticamente inexistentes. Já as paredes verdes precisam se desenvolver ainda para se tornarem 

soluções mais sustentáveis, através do uso de materiais mais eficientes energeticamente e com menor 

pegada de carbono no seu processo de produção. Alguns exemplos de paredes no mercado já mostram 

o uso de materiais naturais ou reciclados e plantas nativas, integrando os sistemas de recuperação e 

recirculação de água e sensores para água e nutrientes, buscando sua minimização. 
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4. Catalogação dos Tipos de Paredes Verdes 

 

No presente capítulo serão apresentados e caracterizados os produtos de fornecedores 

encontrados em websites e catálogos das empresas segundo os tipos de paredes verdes já definidos 

no capítulo 3. A maioria as empresas fornecedoras dos produtos pesquisadas realizam a exportação 

das estruturas para todo o mundo, sendo, porém, majoritariamente, companhias europeias e 

americanas. 

Foram encontrados um total de 18 empresas fornecedoras das estruturas de montagem para 

paredes verdes, algumas delas possuindo produtos que se enquadram em duas ou mais classificações 

segundo o tipo. Tendo então 4 tipos de produtos para as fachadas verdes indiretas, 4 tipos para as 

paredes vivas contínuas e 13 tipos para as paredes vivas modulares. No Anexo A, Tabela A.1 é possível 

observar um resumo do levantamento desses produtos e suas principais características, descritas com 

maior precisão nos subcapítulos que se seguem. 

 

4.1. Fachadas Verdes 

4.1.1. Diretas 

As fachadas verdes do tipo diretas, como exposto anteriormente, têm seu sistema formado, 

basicamente, pela parede que irá funcionar como suporte para o crescimento das plantas, pelas plantas 

propriamente ditas e pelo solo que atua como o substrato. Portanto não há especificamente um produto 

disponível no mercado para a instalação desse tipo de estrutura, não fazendo sentido haver um 

levantamento de dados acerca destes. 

Além disso, conforme evidenciado na seção 3.4, as fachadas verdes do tipo diretas são as menos 

indicadas para o uso no tratamento de águas cinzentas, ficando aqui a última menção a estas no 

decorrer dessa dissertação. 

 

4.1.2. Indiretas 

4.1.2.1. Scotscape 

As informações apresentadas são relativas ao modelo de fachada verde encontrado no website do 

fornecedor, denominado Wire Trellis, do tipo indireta e contínua. O material utilizado indicado pelo 

fornecedor é o aço inoxidável, porém não estão assinalados o peso e as máximas dimensões para a 

instalação do sistema. Ainda assim é possível acreditar que o sistema possa ser instalado sem um 

limite máximo de largura e altura, visto que sua estrutura é leve e contínua. Além disso, ele é somente 

indicado para uso no exterior, visto que as plantas precisam ficar assentes no solo. Uma ilustração do 

sistema pode ser vista na Figura 4.1. 

 



18 
 

 

Figura 4.1: Fachada verde Wire Trellis (Scotscape) 

 

Já em relação aos sistemas de irrigação e drenagem, o fornecedor indica apenas que estes 

funcionam de maneira manual, com irrigação por pulverizadores ou rega simples e drenagem feita 

exclusivamente pela massa de solo na qual as plantas estão enraizadas. Esse meio de enchimento, 

por conseguinte, não precisa ser leve, já que está assente no chão, podendo ser uma mistura de terra, 

areia e outros materiais orgânicos ou inorgânicos. As espécies de plantas recomendadas não estão 

disponíveis no website, porém por ser um sistema externo, indireto e contínuo, acredita-se que as mais 

recomendadas sejam espécies do gênero das trepadeiras e samambaias. 

Esse tipo de sistema não possui vantagens em relação ao seu uso para o tratamento de águas, 

visto que a água inserida para a irrigação não passa ou fica retida em um meio de enchimento (somente 

repousa no solo) e, portanto, o tratamento não possui grande efeito. Além disso, sendo um sistema de 

irrigação manual, a grande quantidade de água cinzenta que deveria ser inserida na estrutura por essa 

via torna o tratamento através desse meio não viável. 

 

4.1.2.2. Greenwall 

As informações apresentadas são relativas ao modelo de fachada verde encontrado no website do 

fornecedor, denominado Cable Living Wall System, do tipo indireta e contínua. O material utilizado é o 

aço inoxidável e também não estão especificados o peso e dimensões máximas para a instalação do 

sistema. Da mesma maneira que o produto anterior, acredita-se que pelo baixo peso e continuidade do 

sistema, não haja restrições quanto à largura e altura de instalação da estrutura. Ainda assemelhando-

se ao caso anterior, o presente sistema é indicado somente para ambientes externos, devido aos 

mesmos motivos. Uma ilustração do produto pode ser vista na Figura 4.2. 

Em relação aos sistemas de drenagem e irrigação, o mesmo funcionamento e impedimentos se 

aplicam para este produto e, assim como seu antecessor, o substrato utilizado no solo é de escolha do 

utilizador. As plantas recomendadas para a estrutura são também as mesmas, do gênero das 

trepadeiras ou samambaias, para melhor recobrimento das superfícies nas quais o sistema for aplicado. 
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Por fim, as desvantagens associadas a esse tipo de estrutura se assemelham às anteriormente 

destacadas, tornando-se exaustiva sua reidentificação. 

 

 

Figura 4.2: Fachada verde Cable Living Wall System (Greenwall) 

 

4.1.2.3. Mobilane 

As informações apresentadas são relativas ao modelo de fachada verde encontrado no website do 

fornecedor, denominado Green Screen, do tipo indireta e modular. Os materiais utilizados indicados 

são: módulos metálicos com dimensões de 120 cm de largura e com alturas que variam entre 100 e 

300 cm; postes metálicos com diâmetro de 4,8 cm e alturas variando entre 175 e 310 cm; postes em 

madeira com dimensões de 5,9 x 5,9 cm de base e alturas de 275 ou 305 cm; painéis metálicos para 

expansão com dimensões de 120 x 25 cm, 120 x 50 cm, 120 x 75 cm, 120 x 100 cm, 120 x 150 cm e 

120 x 175 cm (L x A); e floreiras em madeira com dimensões de 146 x 61 x 52 cm (C x L x A). O peso 

dos componentes e do sistema geral não são indicados pelo fornecedor. 

A estrutura pode ser estendida conforme as dimensões de comprimento e largura desejadas, 

estando apenas limitado para alturas maiores do que 4 metros, segundo o fornecedor. Entretanto o 

sistema é somente indicado para uso no exterior, visto que, seja as plantas ou as floreiras, precisam 

ficar assentes no solo. Uma ilustração do sistema pode ser vista na Figura 4.3. 

Em relação aos sistemas de irrigação e drenagem, o fornecedor indica novamente que funcionam 

de maneira manual, com irrigação por pulverizadores ou rega simples, e drenagem realizada 

exclusivamente pela massa de solo na qual as plantas estão enraizadas ou através dos orifícios 

localizados na base das floreiras. Por sua vez o meio de enchimento utilizado na aplicação desse 

sistema pelo fornecedor são as fibras de coco que, após 1 ou 2 anos é degradado pelo solo, que passa 

a ser o substrato para as plantas. Entre as espécies de plantas recomendadas estão: Hedera helix 

“Woerner”; Hedera helix “Glacier”; Hedera helix “Goldchild”; Hedera helix “Green Ripple”; Hedera helix 

“White Ripple”; Hedera hibérnica; Carpinus betulus; Pyracantha “Dart’s Red”; Euonymous fortunei 

“Dart’s Blanke”. 
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Figura 4.3: Fachada verde Green Screen (Mobilane) 

 

Repetidamente esse tipo de sistema não possui vantagens em relação ao seu uso para o 

tratamento de águas, visto que a água inserida no sistema para a irrigação poderia ficar somente retida 

nas floreiras, não sendo ainda adequado para o tratamento. A estrutura apresenta os mesmos 

problemas anteriormente expostos em relação aos sistemas de irrigação e drenagem. 

 

4.1.2.4. GreenScreen 

As informações apresentadas são relativas ao modelo de fachada verde encontrado no website do 

fornecedor de mesmo nome, GreenScreen, do tipo indireta e modular. Os materiais utilizados indicados 

são: painéis modulares metálicos com dimensões de aproximadamente 123 cm de largura e com 

alturas que variam entre 183 e 427 cm; colunas em painel metálico com diâmetro de 40 cm e alturas 

que podem chegar a 427 cm; painéis curvos também metálicos com 123 cm de largura e alturas até 

427 cm; e floreiras em fibra de vidro com dimensões de 123 cm de largura e alturas variáveis até o 

limite de 183 cm.. O peso dos componentes e do sistema geral não são indicados pelo fornecedor, mas 

acredita-se serem mais leves que o sistema anterior, já que possuem floreiras em material mais leve 

(fibra de vidro ao invés de madeira). 

A estrutura pode ser estendida conforme as dimensões de comprimento e largura desejadas, 

estando apenas limitado pelas alturas de seus componentes. Entretanto o sistema é somente indicado 

para uso no exterior, visto que, seja as plantas ou as floreiras, precisam ficar assentes no solo. Uma 

ilustração do sistema pode ser vista na Figura 4.4. 

Em relação aos sistemas de irrigação e drenagem, o fornecedor indica novamente que funcionam 

de maneira manual, com irrigação por pulverizadores ou rega simples, e drenagem realizada 

exclusivamente pela massa de solo na qual as plantas estão enraizadas ou através dos orifícios 

localizados na base das floreiras. Por sua vez o meio de enchimento e as espécies de plantas que 

podem ser utilizadas na aplicação desse sistema não são indicados pelo fornecedor. Entretanto conclui-
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se que os substratos e plantas indicados podem ser os mesmos dos sistemas expostos anteriormente, 

devido às suas similaridades. 

 

Figura 4.4: Fachada verde GreenScreen (GreenScreen) 

 

Mais uma vez esse tipo de sistema não possui vantagens em relação ao seu uso para o tratamento 

de águas, visto que a água inserida no sistema para a irrigação poderia ficar somente retida nas 

floreiras, não sendo ainda adequado para o tratamento. A estrutura apresenta os mesmos problemas 

anteriormente expostos em relação aos sistemas de irrigação e drenagem. 

 

4.2. Paredes Vivas 

4.2.1. Contínuas 

4.2.1.1. Scotscape 

As informações apresentadas são relativas ao modelo de parede viva encontrado no website do 

fornecedor, denominado Fytotextile Living Wall System. A estrutura funciona como um sistema em 

painéis semi-hidropônicos com um tecido fito têxtil como material de enchimento. As dimensões dos 

painéis não são indicadas pelo fabricante, entretanto é informado que podem ser executados em 

qualquer tamanho desejado pelo cliente. Da mesma maneira, o material utilizado para os suportes 

também não é especificado, porém assume-se que sejam metálicos, assim como os modelos similares 

disponíveis no mercado. Além disso o fornecedor indica que a estrutura completa comporta 49 plantas 

por metro quadrado, pesando menos de 40kg nessa mesma área. O sistema é indicado para uso 

interno e externo sem restrições de dimensões. Uma ilustração do sistema pode ser vista na Figura 

4.5. 

Em relação ao sistema de irrigação, cada painel possui incorporada uma linha de tubulação que 

trabalha por gotejamento para realizar a rega das plantas através do fito têxtil, controlado remotamente. 

Já a drenagem é feita na base de toda a parede de suporte, por intermédio de uma canaleta que 

direciona a água para o sistema de drenagem do local ou para um tanque que fará a recirculação da 
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água através da parede. Relativamente às espécies de plantas aplicáveis o fornecedor não faz 

indicações específicas.  

 

 

Figura 4.5: Parede viva fitotêxtil (Scotscape) 

 

A existência de um meio contínuo através do qual a água circula com maior tempo de retenção já 

é uma vantagem desse tipo de sistema, assim como a existência de linhas de irrigação em cada painel, 

permitindo a injeção de maior fluxo de água na estrutura. A inexistência de um tanque de recirculação 

já embutido ao sistema de bombeamento fornecido pode ser considerada uma pequena desvantagem 

do produto, bem como a existência da drenagem apenas na parte inferior da parede e, 

consequentemente, maior quantidade de água recebida pelas plantas inferiores em comparação com 

as superiores. 

 

4.2.1.2. Green Studios 

As informações apresentadas são relativas ao modelo único de parede viva encontrado no website 

do fornecedor. A estrutura funciona com um sistema hidropônico único com suportes em PVC 

revestidos e selados com material à prova de água, tendo o material hidropônico têxtil uma espessura 

de 9 centímetros e o sistema total, 14 centímetros, não sendo, porém, especificado o material utilizado 

como substrato. Também a estrutura pode ser executada em quaisquer dimensões e formato, de 

acordo com o fornecedor, pesando cerca de 25 kg/m² sem as plantas e em média 50 kg/m² com 

vegetação e totalmente saturado. Além disso pode ser construído para uso interno e externo sem 

restrições de dimensões, sendo necessário somente que a parede onde a estrutura será instalada 

suporte um mínimo de 75 kg/m², de acordo com a empresa. Uma ilustração do sistema pode ser vista 

na Figura 4.6. 

O sistema de irrigação em questão é embutido na camada de material hidropônico e funciona com 

uma linha de tubulação que trabalha por gotejamento, instalada em intervalos iguais de altura. O fluxo 
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do sistema é controlado automaticamente, avaliando as condições climáticas e umidade, injetando em 

conjunto os fertilizantes necessários, variando de 1 a 13 litros por metro quadrado por dia. Já a 

drenagem é feita na base de toda a parede de suporte, por intermédio de uma canaleta que direciona 

a água para o sistema de drenagem do local. Não é indicada pelo fabricante a possibilidade de 

encaminhar a água para um tanque de recirculação. Relativamente às espécies de plantas aplicáveis 

o fornecedor não aponta espécies em particular, indicando apenas que plantas como gramas, 

suculentas, pequenos arbustos e hortaliças são suportadas. 

 

 

Figura 4.6: Parede viva contínua (Green Studios) 

 

Assim como no modelo anterior, a existência de um meio contínuo é uma vantagem desse tipo de 

sistema, assim como a possibilidade de instalação de linhas de irrigação em qualquer intervalo de 

alturas, permitindo a injeção de maior fluxo de água na estrutura. Também como seu antecessor, a 

inexistência do tanque de recirculação pode ser considerada uma pequena desvantagem do produto, 

assim como aquela relativa à localização do sistema de drenagem. 

 

4.2.1.3. Sagegreenlife 

As informações a seguir apresentadas são relativas ao modelo de parede viva encontrado no 

website do fornecedor, denominado The Biotile. A estrutura é composta por painéis de lã de rocha com 

dimensões de aproximadamente 45,6 x 61,0 x 7,6 cm (A x L x P) cada, suportando 20 plantas e pesando 

73,2 kg/m², incluindo-se as plantas e a água. A estrutura pode ser aplicada em sequência e realizar a 

cobertura de paredes em quaisquer dimensões, de acordo com o fornecedor, podendo também ser 

utilizada em ambiente interno e externo. O fornecedor possui ainda um segundo sistema, denominado 

The Flourish, o qual possui dimensões de aproximadamente 241,3 x 182,9 x 17,8 cm (A x L x P) cada, 

suportando 240 plantas e pensando 201,9 kg com plantas e água incluídas. Essa estrutura foi projetada 

para aplicações majoritariamente em ambientes internos e também possui lã de rocha como meio de 
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enchimento, com volume de 17,8 m³ por metro quadrado. Uma ilustração do primeiro modelo citado 

pode ser vista na Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7: Parede viva Biotile (Sagegreenlife) 

 

O sistema de irrigação em ambos os modelos funciona com uma linha de tubulação que trabalha 

por gotejamento instalada no topo de cada painel de 20 plantas (Biotile). Além disso, no modelo Flourish 

um tanque com capacidade de armazenamento para duas semanas de irrigação já vem instalado e 

funciona em conjunto com um sistema de recirculação. Já a drenagem é feita na base de toda a parede 

de suporte, por intermédio de uma canaleta que direciona a água para o tanque já mencionado. 

Relativamente às espécies de plantas aplicáveis o fornecedor não aponta espécies em particular. 

Assim como no modelo anterior, a existência de um meio contínuo é uma vantagem desse tipo de 

sistema, permitindo-se a expansão da estrutura em altura e comprimento. Além disso o modelo Flourish 

já foi projetado para suportar e funcionar associado ao sistema de recirculação, importante para o 

tratamento das águas cinzentas. Como desvantagem está novamente a existência da drenagem 

apenas na parte inferior da parede e, consequentemente, maior quantidade de água recebida pelas 

plantas inferiores em comparação com as superiores, como já dito. 

 

4.2.1.4. Vertical Garden 

As informações apresentadas são relativas ao modelo de parede viva encontrado no website do 

fornecedor, denominado Jardim Vertical Natural. A instalação do sistema é feita através da fixação de 

barras de alumínio para a sustentação dos painéis e proteção da parede suporte, seguida da colocação 

das placas com mantas hidropônicas onde são inseridas as plantas. As dimensões das placas são 

adaptáveis ao tamanho da parede de suporte, porém o peso do sistema não é indicado pelo fabricante. 

Além disso o fornecedor recomenda o sistema tanto para uso interno como externo. Uma ilustração do 

modelo citado pode ser vista na Figura 4.8. 
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Figura 4.8: Produto viva natural (Vertical Garden) 

 

Em relação ao sistema de irrigação, caso a parede seja de pequeno porte é recomendado um 

controlador conectado à entrada da torneira que fornece água para as tubulações que são embutidas 

ao sistema de mantas e funcionam por gotejamento. Já caso o sistema seja de grande porte um sistema 

de irrigação mais sofisticado é indicado, controlado remotamente pela própria empresa, avaliando-se 

as condições climáticas e de umidade do local. Por sua vez a drenagem é novamente feita somente na 

base da parede de suporte, por intermédio de uma canaleta que direciona a água para o sistema de 

drenagem do local.  

Relativamente às espécies de plantas aplicáveis o fornecedor faz indicações dependentes da 

aplicação ser interior ou exterior. Para sistemas em ambientes internos pode-se utilizar as espécies: 

Samambaia amazonas, Dracena, Xanadu, Peperônia, Columéia, Lirio da Paz, Asplênio, Maranta 

Barriga de Sapo, Jibóia, Anturio, Samambaia americana e Peperônia melância. Já para ambientes 

externos as mais indicadas são: Cissus, Trandescantia, Dólar, Aspargo alfinete, Hera, Clorofito, 

Hypoestes, Piriquito, Onze horas, Nove horas, Renda portuguesa, Barba de serpente e Cinerária. 

Através das imagens fornecidas pelo produtor chega-se à conclusão que o sistema de irrigação é 

composto por apenas uma linha de gotejamento na parte superior da parede, tratando-se então de uma 

grande desvantagem desse sistema, já que o fluxo de água é menor em comparação aos outros já 

apresentados e as plantas localizadas na parte superior recebem mais água e nutrientes do que as 

fixadas na parte inferior. Além disso a estrutura foi projetada para direcionar a água drenada 

diretamente para o sistema do edifício, sendo inexistente o tanque e acessórios necessário à 

recirculação. A existência do meio contínuo constituído pelas mantas hidropônicas aumentando a área 

de tratamento e o tempo de retenção é uma vantagem desse tipo de sistema, assim como alguns outros 

modelos já mostrados 
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4.2.2. Modulares 

4.2.2.1. Gsky 

As informações a seguir apresentadas são relativas ao modelo de parede viva modular em vasos 

encontrado no website do fornecedor, denominado Versa Wall, que pode ser observado na Figura 4.10. 

A estrutura é composta por módulos formados por 2,3 ou 8 vasos em comprimento, com dimensões de 

24,9 cm, 37,5 cm e 100,0 cm respectivamente e 12,1 cm de altura, pesando aproximadamente 48,8 

kg/m² após a instalação e 97,7 kg/m² incluindo-se as plantas e a água. A instalação é feita de maneira 

a dividir a parede suporte em zonas que não podem ultrapassar os 900 cm de comprimento e 360 cm 

de altura, podendo ser utilizada em ambiente interno e externo. 

O fornecedor possui também um segundo sistema, denominado Versal Wall XT (Figura 4.11), o 

qual é composto por módulos com 2 ou 5 vasos em comprimento, com dimensões de 38,1 cm e 89,9 

cm respectivamente e altura de 20,0 cm, definindo-se uma zona com no máximo 915 cm de 

comprimento e 365 cm de altura. O peso da estrutura é o mesmo do modelo anterior, podendo também 

ser aplicado em ambientes internos e externos. 

Por fim existe ainda um terceiro modelo disponibilizado denominado Pro Wall (Figura 4.9), o qual 

possui módulos de aproximadamente 30,2 x 30,2 x 12,7 cm, com zonas de no máximo 36 módulos em 

linha e 5 em altura, com peso não especificado. Este último é indicado somente para aplicações no 

exterior e possui um volume de enchimento de aproximadamente 0,127 m³/m². O material utilizado 

como substrato não é indicado pelo fornecedor em nenhum dos modelos citados. 

Em relação aos sistemas de irrigação, nos modelos Versal Wall e Versa Wall XT a tubulação de 

irrigação se localiza no topo da parede com a água adicionada ao primeiro nível de vasos e uma 

estrutura que direciona a água drenada para o nível abaixo e assim por diante, com um sistema em 

cascata. No primeiro modelo as linhas de irrigação devem ser instaladas a cada 10 níveis ou menos e 

no segundo, a cada 5 níveis ou menos. Já no modelo Pro Wall o sistema de irrigação se localiza no 

topo de cada módulo funcionando por gotejamento idealmente com seis saídas por módulo e fechado 

por zonas, de acordo com o descrito anteriormente.  

Por sua vez a drenagem nos dois primeiros modelos descritos é novamente feita somente na base 

da parede e por zonas, por intermédio de uma canaleta que pode direcionar a água para o sistema de 

drenagem do edifício ou pode também ser instalado um sistema de canaletas e tanques para a recolha 

e armazenamento da água em um compartimento na base da parede ou enterrado na construção, 

permitindo assim a recirculação da água no sistema..  

Relativamente às espécies de plantas aplicáveis o fornecedor traz somente alguns exemplos 

daquelas que poderiam ser utilizadas em todos os seus modelos, estando entre elas as espécies: 

Philodendron, Peace lilies, Pothos, Schefflera e Ficus. Vantagens e desvantagens. 
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Figura 4.9: Parede viva Pro Wall (Gsky) 

 

Figura 4.10: Parede viva Versa Wall (Gsky) 
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Figura 4.11: Parede viva Versal Wall XT (Gsky) 

 

4.2.2.2. Mobilane 

As informações a seguir apresentadas são relativas ao modelo de parede viva modular em vasos 

encontrado no website do fornecedor, denominado LivePanel, que pode ser observado na Figura 4.12. 

A estrutura é composta por módulos com dimensões de 40 x 40 cm, contendo cada um 9 vasos e 

pesando aproximadamente 35-40 kg/módulo já com as plantas inseridas. A máxima dimensão que 

podem ser instalados é de 520 cm e o volume e material de enchimento utilizado não são especificados. 

O sistema pode ser usado para aplicações no interior ou exterior. 

O fornecedor também possui um segundo sistema, denominado LivePicture (Figura 4.13) o qual 

possui painéis de dimensões 72 x 72 cm (LP1), 112 x 72 cm (LP2), 152 x 72 cm (LP3) e 192 x 72 cm 

(LP4) e 7 cm de espessura, com pesos de 12 kg, 16,6 kg, 21,1 kg e 25,5 kg, contendo 1, 2, 3 e 4 

módulos respectivamente. Os volumes de enchimento indicados para esses modelos são de 14 L, 19 

L, 24 L e 29 L, sendo indicados somente para a aplicação no interior. 

Em relação aos sistemas de irrigação, em ambos os modelos as plantas são abastecidas com água 

e fertilizante por capilaridade via material de microfibra localizado na parte traseira dos módulos. Esse 

sistema pode ser manual ou automatizado e tem um consumo aproximado de 5 L;/m² por semana. A 

drenagem, por sua vez, no primeiro modelo, é novamente feita somente na base da parede por tubos 

de 32 mm. Já no segundo modelo não é indicado pelo fabricante a existência de um sistema de 

drenagem, concluindo-se, portanto, que o recipiente para irrigação é somente alimentado quando 

necessário. O fornecedor não especifica as espécies de plantas mais indicadas para aplicação em 

nenhum dos dois casos. 

No modelo LivePanel pode-se destacar como vantagens a facilidade de troca dos módulos e 

plantas caso haja necessidade e a possibilidade de automatização do sistema de irrigação. Por outro 
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lado, a irrigação por capilaridade não permite a retenção da água no substrato, que nesse caso é 

somente um material de microfibra, e, portanto, não seria possível fazer o tratamento das águas 

cinzentas utilizando esse sistema. Já no modelo LivePicture temos as mesmas vantagens indicadas 

anteriormente e ainda um ponto negativo a somar que é a impossibilidade de expansão desse sistema 

de frames, com reduzido volume de água circulando.  

 

 

Figura 4.12: Parede viva LivePanel (Mobilane) 

 

 

 

Figura 4.13: Parede viva LivePicture (Mobilane) 

 

4.2.2.3. Wallgreen 

As informações a seguir apresentadas são relativas ao modelo único de parede viva modular em 

vasos encontrado no website do fornecedor, que pode ser observado na Figura 4.14. A estrutura é 

composta por uma placa módulo com 3 nichos de dimensões 67,2 x 20,0 x 1,8 cm, uma placa vertical 

com 16,1 x 20,0 x 1,8 cm, vasos com 19,5 x 19,8 x 16,1 cm e bolsas para substrato com 52,0 x 28,0 

cm e capacidade para 2,8 L, pensando 480 g, 115 g, 160 g e 25 g respectivamente. A estrutura 

composta por 15 placas módulo, 28 placas verticais, 21 vasos e 21 bolsas de substrato possui um peso 

total de 14,4 kg/m² sem as plantas e de 80-85 kg/m² incluindo-as. O sistema é indicado para aplicações 

no interior e exterior. 

Em relação a irrigação, as plantas são abastecidas por um sistema automatizado que funciona por 

gotejamento com pressão de 6 m.c.a.e vazão de 2L/h individualmente para cada vaso. O consumo 

médio final de aproximadamente 130 mL/planta por dia depende também do clima e das espécies de 

plantas utilizadas. Não é indicado pelo fabricante a existência de um sistema de drenagem, concluindo-
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se, portanto, que a irrigação é somente realizada quando necessário de maneira automática, como já 

indicado. Além disso o fornecedor não especifica as espécies de plantas mais indicadas para o sistema. 

Pode-se destacar como vantagens a facilidade de troca dos módulos e vasos caso haja 

necessidade, a automatização do sistema de irrigação e a possibilidade de expansão do sistema a 

qualquer tamanho desejado. Por outro lado, essa estrutura não permite a recirculação da água em um 

primeiro momento, visto que não existe um sistema de drenagem indicado. Além disso a irrigação por 

gotejamento somente tolera fluxos de água muito baixos para utilização no tratamento de águas e ainda 

por ter uma estrutura muito aberta, há maior risco de salpicos para os utentes próximos. 

 

 

Figura 4.14: Componentes da parede viva modular (Wallgreen) 

 

4.2.2.4. Minigarden 

As informações a seguir apresentadas são relativas ao modelo único de parede viva modular em 

vasos encontrado no website do fornecedor, que pode ser observado na Figura 4.15. A estrutura é 

composta por uma bandeja de dimensões 64,6 x 14 x 3 cm e módulos com 3 vasos de 64,6 x 19 x 20 

cm, pesando 0,34 kg e 1,01 kg respectivamente. A estrutura composta por um set com 3 módulos tem 

dimensões de 64,6 x 19 x 57 cm e possui um peso total de 3,35 kg, sendo indicado para aplicações no 

interior e exterior. O volume de enchimento por vaso é de 4 L, sendo 12 L em um módulo e 36 L em 

um set de 3 módulos. 

O sistema de irrigação é composto por um micro tubo de diâmetro externo 6,5 mm, com 

alimentadores por gotejamento incorporados e que são inseridos em cada módulo. Este tubo é passado 

através dos orifícios internos de grampos circulares (de diâmetro interno 9 mm) que conectam os 

módulos, ficando oculto. Uma vez montado o sistema, deve ser utilizado um pulverizador manual de 

volume 5 L, adaptado ao tubo de 1,5 metros para realizar a irrigação. Esse sistema pode também ser 

acoplado à uma estrutura automatizada e programada de acordo com a rede de abastecimento de água 

já existente. 

Já o sistema de drenagem é composto basicamente pelas bandejas na parte inferior dos módulos 

que fazem a drenagem e são manuseadas, mais tarde, manualmente, para a retirada da água 

acumulada, podendo também ser conectadas ao sistema de drenagem já existente no local. Além disso 

o fornecedor não especifica as espécies de plantas mais indicadas para o sistema. 
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Pode-se destacar como vantagens novamente a facilidade de troca dos módulos, vasos e plantas 

caso haja alguma que não sobreviva, a possibilidade de automatização do sistema de irrigação e a 

viabilidade de expansão do sistema a qualquer tamanho desejado. Por outro lado, essa estrutura não 

permite a recirculação da água em um primeiro momento, visto que a drenagem, ainda que ocorra de 

forma natural entre os vasos por gravidade, é feita de forma manual com a retirada da bandeja inferior. 

Além disso, a irrigação por gotejamento somente tolera fluxos de água muito baixos para utilização no 

tratamento de águas. 

 

 

Figura 4.15: Parede viva Minigarden (Minigarden) 

 

4.2.2.5. Modulo Green 

As informações a seguir apresentadas são relativas ao modelo único de parede viva modular em 

vasos encontrado no website do fornecedor, que pode ser observado na Figura 4.16. A estrutura é 

composta por módulos em plástico ABS reciclável que podem possuir 1, 3 ou 5 vasos, tendo estes, 

dimensões de 30 x 16,6 x 21,5 cm. O peso e o volume dos vasos da estrutura não são especificados 

pelo fornecedor, entretanto admitindo-se o vaso como um prisma triangular chega-se ao valor de 0,0054 

m³ de substrato por vaso. O sistema é indicado para aplicações no interior e exterior. 

O sistema de irrigação é automatizado e possui linhas de gotejamento para cada nível de vasos, 

sendo controlado com um timer programado e permitindo a irrigação regular de 1,2 L/h para cada 

gotejador. O sistema de drenagem, assim como o substrato mais indicado para os vasos não são 

especificados pelo fornecedor. Entre plantas perenes, samambaias, suculentas, musgos, bulbos e 

arbustos, uma grande variedade de espécies é adequada para este tipo de parede viva. Plantas 

aromáticas também podem ser usadas. 
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Figura 4.16: Módulos da parede viva (Modulo Green) 

 

4.2.2.6. Verde Profilo 

As informações a seguir apresentadas são relativas ao modelo único de parede viva modular em 

bandejas encontrado no website do fornecedor, que pode ser observado na Figura 4.17. A estrutura é 

composta por bandejas de dimensões 60 x 17,5 x 19 cm, pesando 60 kg/m². A estrutura é composta 

por um painel metálico afixado na parede suporte e, através dele, prendem-se as bandejas em 

polipropileno expandido reciclável. O volume de enchimento pode ser aferido a partir do volume da 

bandeja, de aproximadamente 0,02 m³. O sistema é indicado para aplicações tanto no interior quanto 

no exterior. 

O sistema de irrigação é composto por uma tubulação com alimentadores por gotejamento 

incorporados, que são posicionados individualmente no topo de cada bandeja. Já o sistema de 

drenagem, segundo o fornecedor, pode ser posicionado a cada dois níveis ou mais, coletando a água 

das bandejas e direcionando-as para uma linha de drenagem principal (vertical) que depois conduz 

toda a água drenada para uma canaleta localizada na base da parede. O material de enchimento 

utilizado no sistema e as espécies de plantas mais indicadas não são especificados. 
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Figura 4.17: Parede viva e bandeja (Verde Profilo) 

 

4.2.2.7. Greenwall Pro 

As informações a seguir apresentadas são relativas ao modelo único de parede viva modular em 

bandejas encontrado no website do fornecedor, que pode ser observado na Figura 4.18. A estrutura é 

composta por módulos de dimensões 20 x 100 x 10 cm, que suportam de 5 a 7 plantas cada, possuindo 

volume de enchimento de 2,5-3,5 L por bandeja. De acordo com o fornecedor é ainda possível produzir 

os módulos em tamanhos que se adequem as raízes das plantas que se pretende utilizar. O peso da 

estrutura é de 35-40 kg/m² sem as plantas e de 70-90 kg/m² com as plantas e saturado. O sistema é 

em aço inoxidável e indicado para aplicações no interior e exterior.  

O sistema de irrigação funciona da mesma maneira que alguns dos descritos anteriormente, com 

uma tubulação passando pelo topo dos módulos, abastecidas individualmente e com funcionamento 

automático já conectado ao sistema de abastecimento do local. Já o sistema de drenagem é composto 

por canaletas posicionadas abaixo dos módulos, por níveis, e conectadas a tubulações verticais que 

direcionam o excesso de água para um coletor principal posicionado na base de toda a parede. Além 

disso o fornecedor não especifica as espécies de plantas mais indicadas para o sistema. 
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Figura 4.18: Vista e corte da parede viva (Greenwall Pro) 

 

4.2.2.8. LiveWall 

As informações a seguir apresentadas são relativas aos modelos de parede viva modular em 

bandejas encontrados no website do fornecedor. A estrutura polimérica é composta com bandejas que 

se encaixam como módulos e podem ter dimensões padrão, de 40,6 x 15,2 x 25,4 cm, reduzida, de 

20,3 x 15,2 x 25,4 cm e grande, de 40,6 x 17,8 x 35,6 cm, pesando 73,2 kg/m² nos tamanhos padrão e 

reduzido e 87,9-107,4 kg/m² no tamanho grande, possuindo volumes de enchimento por bandeja de 

6,14 L, 3,09 L e 11,33 L, respectivamente. A estrutura foi projetada para aplicações tanto em ambientes 

internos quanto externos. Ilustrações dos modelos descritos podem ser vistas na Figura 4.19. 

Sprays individuais para cada bandejam abastecem e compõe o sistema de irrigação, com as 

tubulações localizadas no topo do módulo, sendo uma linha para cada nível. Já em relação ao sistema 

de drenagem, as bandejas podem possuir drenos em sua base ou drenos traseiros de maior diâmetro, 

direcionando a água coletada a um canal de drenagem localizado somente na base da parede, com 

encaminhamento direto para o sistema de drenagem do edifício. O fornecedor não especifica as 

espécies de plantas mais indicadas para o sistema. 

Como aspecto positivo pode-se delinear o fato de os sistemas de drenagem e irrigação funcionarem 

individualmente para cada bandeja, permitindo maior facilidade de manutenção e maior fluxo de água 

no sistema. Entretanto como pontos negativos cabe expor que o sistema não permite o funcionamento 

por recirculação caso seja utilizado sem modificações a atual estrutura. 
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Figura 4.19: Parede viva e módulos (LiveWall) 

 

4.2.2.9. TreeBox 

As informações a seguir apresentadas são relativas ao modelo de parede viva modular em 

bandejas encontrado no website do fornecedor, denominado Easiwall. O sistema é composto por 

painéis e bandejas em polipropileno, com estrutura de fixação em alumínio e aço inoxidável. Os painéis 

podem possuir dimensões de 100 x 100 cm, 100 x 200 cm, 50 x 100 cm e 50 x 200 cm, pesando 15,2 

kg sem as plantas e atingindo 100 kg/m² com vegetação e completamente saturado, tendo as bandejas 

volume de enchimento de 1-1,5 L. Além disso a estrutura pode ser aplicada em ambientes internos e 

externos e pode ser vista na Figura 4.20. 

O sistema de irrigação é automatizado e controlado a partir de um sistema GSM, sendo composto 

por tubulações localizadas no topo dos painéis com gotejadores a cada 15 cm, a taxa de 1,6 L/h por 

gotejador, totalizando 30 gotejadores/m². O excesso de água é capturado por uma calha em PVC oculta 

na base de todos os painéis e é direcionado para o ponto de drenagem mais próximo abaixo das 

superfícies acabadas. O fornecedor não especifica as espécies de plantas mais indicadas para o 

sistema, porém afirma que uma mistura de minerais orgânicos e inertes deve ser usada como padrão 

de substrato. Porém onde a vegetação é regularmente alterada, um volume de composto mais alto 

deve ser usado, por exemplo em paredes com plantas comestíveis. 
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Figura 4.20: Módulos da parede viva (TreeBox) 

 

4.2.2.10. Scotscape 

As informações a seguir apresentadas são relativas ao modelo único de parede viva modular em 

bolsas flexíveis encontrado no website do fornecedor, que pode ser observado na Figura 4.21. A 

estrutura é composta por pratos de apoio para as bolsas, com 76 cm, porém as dimensões, material e 

peso das bolsas não são especificados, sendo o sistema indicado para aplicações exclusivamente em 

ambientes externos. 

Em princípio o sistema de irrigação é manual, entretanto é possível fazer adaptações ao sistema 

tornando-o automatizado. Já a drenagem é realizada basicamente pelos pratos de apoio, sendo a água 

drenada diretamente direcionada para o solo no qual o sistema está em contato, não existindo, portanto, 

a necessidade de tubulações para esse fim. Além disso o fornecedor não especifica as espécies de 

plantas mais indicadas para o sistema, entretanto assinala o meio de enchimento como sendo areia e 

orgânicos majoritariamente. 

Como pontos negativos destaca-se que o fato de a estrutura não apresentar sistema de drenagem 

acoplado e dispor de um sistema de irrigação não automatizado. Em decorrência, não seria possível 

utilizá-lo para o tratamento da água, visto que as bolsas estão em contato direto com o solo, não 

permitindo uma drenagem eficiente. Além disso o sistema só pode ser aplicado no exterior. Já como 

aspectos positivos pode-se realçar o fato de as bolsas serem flexíveis, permitindo, por conseguinte, 

aplicações em diversos tipos de superfície, sendo também adaptáveis a qualquer tipo de plantas. 
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Figura 4.21: Parede viva em bolsas flexíveis (Scotscape) 

 

4.2.2.11. Florafelt 

As informações a seguir apresentadas são relativas ao modelo único de parede viva modular em 

bolsas flexíveis encontrado no website do fornecedor, que pode ser observado na Figura 4.22. A 

estrutura é composta por bolsas em feltro sintético com dimensões de 25 x 15 x 8 cm e painéis que 

servem de suporte para a fixação das bolsas em plástico PET reciclável, podendo ter dimensões de 81 

x 61 x 12 cm, 31 x 15 x 12 cm e 81 x 122 x 12 cm, acomodando 12, 4 e 24 bolsas, respectivamente. O 

sistema completo pesa aproximadamente 50 kg/m², com volume de enchimento das bolsas de cerca 

de 0,003 m³, sendo indicado para aplicações no interior e exterior. 

O sistema de irrigação é novamente composto por tubulações localizadas na parte superior das 

bolsas em linha funcionando automaticamente por gotejamento, ou pode ainda ser abastecido 

manualmente. Já o sistema de drenagem está localizado na base dos painéis a serem fornecidos e 

preparados antes do plantio. Os drenos podem ser direcionados para a canalização de esgoto já 

existente ou podem ainda ser direcionados para um tanque de armazenamento visando a recirculação 

da água. O fornecedor não especifica as espécies de plantas mais indicadas para o sistema. 

Como ponto negativos destaca-se o sistema de drenagem não acoplado e o baixo fluxo de água 

no sistema. Entretanto como pontos positivos pode-se ressaltar que a água drenada de um nível de 

bolsas passa pelo próximo, aumentando o potencial de tratamento e a possibilidade de automatização 

do sistema de irrigação, além de a empresa já fornecer uma possível solução para implantação de um 

sistema com recirculação. 
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Figura 4.22: Parede viva em bolsas e sistema (Florafelt) 

 

4.2.2.12. Urban Growth 

As informações a seguir apresentadas são relativas ao modelo único de parede viva em módulos 

cerâmicos encontrado no website do fornecedor, que pode ser observado na Figura 4.23. O sistema 

apresentado é simples e basicamente consiste em pequenos recipientes de porcelana que podem ter 

diversas formas com dimensões aproximadas de 28 x 21,6 x 7,6-12,7 cm. O volume de enchimento 

dos pequenos vasos não é significativo, porém também não é especificado pelo fornecedor. Além disso 

ele é indicado somente para aplicações em ambientes internos. 

Como dito anteriormente, a simplicidade da pequena estrutura traduz-se na não necessidade de 

sistemas de irrigação automatizados e sistemas de drenagem desenvolvidos. Ambos os sistemas não 

são citados pelo fornecedor nas especificações do produto e, portanto, conclui-se que o abastecimento 

de água para as plantas é feito de forma manual de acordo com a necessidade da espécie, sendo 

dispensável a drenagem por calhas, drenos ou tubulações nesse caso.  

Claramente os pontos negativos nesse sistema superam em muito os aspectos positivos, visto que 

não há drenagem da água que passa pelo sistema, além da irrigação ser manual e o volume de 

enchimento dos vasos para substrato ser muito reduzido. Ademais, de acordo com a disposição do 

sistema na parede suporte entende-se que não há uma proteção contra infiltrações e danos causados 

por mal funcionamento da parede na estrutura de suporte. 
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Figura 4.23: Parede viva em módulos cerâmicos (Urban Growth) 

 

4.2.2.13. Urbio Wall Planter 

Novamente as informações a seguir apresentadas são relativas ao modelo único de parede viva 

em módulos plásticos, mas que se assemelham ao conceito dos anteriormente apresentados, 

encontrado no website do fornecedor e que pode ser observado na Figura 4.24. Repetidamente o 

sistema é simples e basicamente consiste em pequenos recipientes de diversas formas e tamanho, 

com volume de enchimento não significativo, porém também não especificado pelo fornecedor, assim 

como os tipos de plantas mais indicados. Além disso ele é recomendado somente para aplicações em 

ambientes internos. 

Os sistemas de drenagem e irrigação neste caso funcionam exatamente da mesma forma daqueles 

apresentados no ponto 4.2.2.12, do produto Urban Growth, sendo basicamente o primeiro inexistente, 

e o segundo, manual.  

Mais uma vezos os aspectos negativos a delinear nesse sistema superam pontos positivos, visto 

que não há drenagem da água que passa pelo sistema, além da irrigação ser manual e o volume de 

enchimento dos vasos para substrato ser muito reduzido. Ademais, de acordo com a disposição do 

sistema na parede suporte entende-se que não há uma proteção contra infiltrações e danos causados 

por mal funcionamento da parede na estrutura de suporte, tal como citado no produto anterior. 

 

 

Figura 4.24: Parede viva em módulos plásticos (Urbio Wall Planter) 
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4.3. Revisão das Principais Características 

A partir da descrição dos sistemas encontrados no presente capítulo podem-se destacar algumas 

características partilhadas. A irrigação da maior parte dos sistemas é feita por gotejamento, que tem 

por vantagem a redução do risco de salpicos e o fornecimento individual de água para as plantas. 

Porém, caso se pretenda uma utilização para tratamento com alimentação por águas cinzentas, o 

gotejamento pode não ser o melhor sistema, já que ele prevê uma economia de água que não é 

necessária e nem desejada nessa estrutura. 

Outra característica partilhada pela maioria dos sistemas apresentados é a drenagem das águas 

escoadas somente na base das paredes, fazendo uso de calhas que apresentam pendente direcionada 

para um dreno, para posterior encaminhamento da água para o sistema de drenagem comum do local. 

A coleta da água na base das paredes pode ser um elemento aproveitado nos sistemas para 

tratamento, porém o encaminhamento diretamente para a rede de esgotamento sanitário não é uma 

boa solução, visto que provavelmente os sistemas com recirculação da água escoada apresentam 

maior eficiência de tratamento. Portanto as canaletas de drenagem já presentes na maior parte dos 

sistemas pesquisados podem ser aproveitadas realizando-se apenas leves modificações. 

Por fim, em relação aos sistemas modulares, muitas das estruturas pesquisadas possuem 

funcionamento, estrutura de suporte, irrigação e drenagem muito semelhantes, não existindo uma 

distinção completamente relevante sobre o tipo de módulos mais indicados para utilização no 

tratamento das águas cinzentas, excetuando-se o sistema em bolsas flexíveis, por conta da passagem 

de água pelo material geotêxtil dos módulos que pode provocar entupimento dos poros com o tempo e 

redução da eficácia do sistema, além de apresentar maiores perdas de água por evaporação. 
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5. Propostas de Adaptações dos Sistemas Existentes para Tratamento de 

Águas Cinzentas 

 

5.1. Considerações Iniciais e Sistemas mais Aptos 

As principais adaptações neste trabalho sugeridas foram arquitetadas de modo a cumprir com os 

objetivos predominantes que se pretende atingir ao se utilizar as paredes verdes no tratamento de 

águas cinzentas. Para tal é necessário: 

• amplificar o fluxo de água no sistema, aumentando o volume de rega; 

• elevar o tempo de retenção na parede, alcançado a partir da implantação de um sistema 

de recirculação; 

• adotar tanques de recolha da água que já passou pela parede, permitindo a recirculação 

através do bombeamento dessa água novamente para o topo do sistema.um sistema. 

Alguns dos produtos pesquisados e anteriormente apresentados possuem maior viabilidade para 

adaptações do que outros, existindo já em alguns deles as diretrizes sugeridas no parágrafo anterior. 

Dentre eles destacam-se aqui os fornecedores, apresentados por ordem de relevância e maior 

facilidade de adaptação. Cabe salientar que, por serem recomendados em todas as soluções, os 

tanques para recolha e recirculação de água não foram indicados individualmente em cada produto. 

1. Gky, em que seria necessária a adição de tubulações ao sistema de irrigação de modo a 

funcionar por níveis, aumentando o fluxo de água e potencializando o tratamento. Destacam-se que os 

modelos mais adequados seriam a Versa Wall e a Versal Wall XT; 

2. Minigarden, automatizando-se o sistema de irrigação e permitindo o escoamento da água dos 

vasos superiores para os imediatamente abaixo destes 

3. Greenwall.pro, onde a recirculação seria a característica mais importante a se adotar; 

4. Verde Profilo e Treebox, podendo em ambos realizar-se um ajuste ao sistema de modo a permitir 

o direcionamento da água das bandejas superiores para aquelas imediatamente inferiores. Ou ainda, 

sem grandes alterações, utilizar o sistema atual (com recirculação); 

5. Scotscape e Sagegreenlife, sendo necessário otimizar o substrato a ser aplicado na parede 

contínua, de modo a aumentar o tempo de retenção, reforçando o tratamento. 

Ainda, no Anexo A, Tabela A.2, foi apresentada uma tabela com esses sistemas e todos os outros 

modelos mostrados no capítulo 4, enfatizando características importantes para o uso pretendido e as 

modificações que se acredita serem necessárias. Tendo isto proferido, segue-se nos próximos 

subcapítulos a apresentação de propostas em relação as modificações acima citadas, acentuando-se 

a importância dos sistemas de irrigação, na seção 5.2, e de drenagem, na seção 5.3, em relação aos 

outros aspectos da estrutura das paredes verdes em si, que não necessitam de grandes modificações 

para o uso pretendido. 
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5.2. Sistema de Irrigação 

O fluxo, frequência e modo de funcionamento do sistema de irrigação de paredes verdes que têm 

como propósito o tratamento de águas cinzentas é de enorme relevância. Como visto no capítulo 4 

desta tese, a maioria dos fornecedores possuem sistemas de irrigação que funcionam por gotejamento, 

visando um mínimo uso da água de abastecimento e tendo, portanto, um fluxo baixo de entrada e saída 

de água na estrutura. Com o objetivo de utilização das águas cinzentas para abastecimento das 

paredes essa preocupação deixa de fazer sentido, permitindo assim adaptações que possibilitem um 

maior fluxo de entrada de água no sistema. 

Além disso, Prodanovic et al. (2017, 2018, 2019) afirma em seus estudos que grande parte do 

tratamento das águas cinzentas é devido ao substrato utilizado. Depois, foram também testados como 

meios de enchimento os materiais vermiculita, areia, ‘growstone’, argila expandida, espuma, fibra de 

coco, lã de rocha e perlita (Prodanovic et al., 2017) e as combinações de argila expandida com fibras 

de coco (Masi et al., 2016) e perlita com fibras de coco (Prodanovic et al., 2018), comprovando-se a 

eficácia do tratamento pelos meios de cultura e fomentando-se a possiblidade de se estruturar um 

sistema em que as raízes das plantas não estejam em contato direto com a água cinzenta a ser tratada. 

As sugestões propostas no presente trabalho podem ser divididas em duas categorias, a primeira 

delas caso se trate de um jardim vertical do tipo contínuo e a segunda caso se trate de um sistema 

modular por vasos, bandejas ou bolsas flexíveis. 

Na ocasião da estrutura de um jardim vertical contínuo é possível a adoção de um sistema de 

pavios, de acordo com o que pode ser observado na Figura 5.1. As águas cinzentas circulariam por um 

sistema com meio poroso localizado atrás da parede propriamente dita, e as plantas seriam abastecidas 

com a água e fertilizantes necessários através do contato dos pavios com o sistema citado e com as 

raízes da vegetação. Esse sistema tem por vantagem o aumento do tempo de retenção e quantidade 

de água para tratamento no meio poroso, já que seu volume é muito maior que o de vasos, bandejas 

e bolsas flexíveis usados nos sistemas modulares. 
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Figura 5.1: Sistema adaptado com irrigação por pavios e recirculação 

  

Há também a possibilidade de duas variantes para as tubulações de irrigação, ainda considerando 

o sistema contínuo, podendo estar localizadas somente no topo ou existirem em níveis, separadas por 

um determinado intervalo de altura. No primeiro caso, a maior desvantagem seria em relação à menor 

quantidade de nutrientes recebida pelas plantas nos níveis mais baixos em comparação com aquelas 

posicionadas no topo, tendo em oposição a vantagem de um maior tempo de retenção da água no 

sistema, que passaria por toda a parede antes de voltar ao tanque de recirculação, aumentando a 

efetividade do tratamento. Nesse caso talvez até não fosse necessária a existência de um sistema de 

recirculação em sistemas com tempo dimensão suficiente para garantir o tempo de retenção necessário 

ao tratamento numa só passagem pela parede. 

No segundo caso, a vantagem está em aumentar a quantidade de água que circula no sistema ao 

mesmo tempo, por consequência aumentando o volume que pode ser tratado em um mesmo intervalo 

de tempo. Já como desvantagem destaca-se que um sistema sem a estrutura para recirculação seria 

praticamente impossível, já que o tempo de retenção da água que circula entre a tubulação de irrigação 

mais próxima do solo e as tubulações de drenagem seria muito pequeno, sendo de extrema importância 

a implantação da recirculação no sistema para o sucesso do tratamento. É de salientar-se também a 

necessidade de maior quantidade de tubulações para se fazer passar pelo sistema contínuo de meio 

poroso, aumentando os custos de instalação e possíveis manutenções. 

No caso de um sistema modular por vasos, bandejas ou bolsas flexíveis, a proposta consiste em 

posicionar as tubulações de irrigação por níveis de altura ou de forma contínua contornando os níveis, 

como pode ser visto nas Figuras 5.2 e 5.3,  e introduzir um sistema de recirculação, que permitiria que 

a água drenada fosse novamente inserida no sistema. A recirculação funciona direcionando a água 
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pré-tratada para um tanque no qual há a combinação desta com água cinzenta sem tratamento e com 

possíveis fertilizantes e, mediante um sistema de bombeamento, há a introdução da mistura novamente 

no sistema de irrigação. 

 

 

Figura 5.2: Sistema com irrigação em zigue-sague e drenagem por níveis 

 

 

Figura 5.3: Sistema com irrigação e drenagem por níveis 

 

Uma das vantagens do uso da recirculação no sistema é o aumento do tempo de retenção das 

águas cinzentas no substrato, posto que a água é compelida a passar pela parede mais de uma vez, 

potencializando o tratamento. Outro ponto positivo, agora em relação à expansão da tubulação e saídas 

de água resultantes da utilização do sistema de irrigação por níveis em altura, é o aumento do fluxo de 

água circulante, incrementando-se a capacidade de tratamento de águas quanto ao volume. 
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Uma vez que os sistemas atuais funcionam por gotejamento, em sua maioria, há uma menor 

preocupação relativamente ao risco de salpicos provenientes da estrutura do jardim vertical. No que 

concerne às desvantagens das adaptações propostas pode-se citar a amplificação desse risco, 

traduzido como um inconveniente para os usuários próximos à estrutura, devido exatamente ao maior 

fluxo de água passando pelo sistema. Outra desvantagem que pode ser mencionada tem relação com 

a implantação da recirculação, na qual surge a necessidade da existência de um tanque para 

armazenamento das águas. Esse tanque não necessariamente precisa estar junto ao sistema, mas 

caso não esteja, implicará também um aumento de custos por conta das tubulações, bombeamento e 

construção do seu local de instalação.  

 

5.3. Sistema de Drenagem 

O sistema de drenagem da parede verde é de extrema importância no caso da utilização para o 

tratamento das águas residuais cinzentas, já que através dele escoará a água após o tratamento. A 

maioria dos sistemas de jardins verticais apresentados anteriormente possuem um sistema de 

drenagem localizado na base da parede que se materializa na forma de uma calha, recolhendo e 

direcionando a água diretamente para a rede de drenagem do edifício ou para um tanque se 

recirculação, em alguns casos. 

As modificações sugeridas para essa parte da estrutura do sistema são também propostas em 

duas opções, a depender se o sistema é um jardim vertical com irrigação por níveis ou somente no 

topo da parede, como os mencionados anteriormente. Caso o funcionamento do sistema seja o primeiro 

citado, a recolha das águas poderia se dar também por níveis, direcionando-a posteriormente para o 

tanque de recirculação (Figura 5.3 e Figura 5.3) ou, na ocasião em que se apresentar uma estrutura 

modular, possibilitar o direcionamento da água recolhida diretamente para os vasos, bandejas e bolsas 

flexíveis localizadas nos níveis inferiores (Figura 5.4Figura 5.4 e Figura 5.5). 

 

 

Figura 5.4: Sistema com irrigação em zigue-zague e drenagem inferior 
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Figura 5.5: Sistema com irrigação por níveis e drenagem inferior 

 

Senão, na condição do sistema com irrigação somente no topo (seja contínuo ou modular), a 

drenagem deverá estar localizada impreterivelmente na base da parede, permitindo que a água 

cinzenta introduzida no jardim vertical circule por todo o sistema, expandindo-se o tempo de retenção. 

Posteriormente a água pré-tratada pode ser direcionada para um tanque de recirculação ou, caso sua 

qualidade esteja de acordo com os níveis de exigência para o uso pretendido, encaminhada 

diretamente para o reuso, após a desinfecção UV, como pode ser observado na Figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6: Sistema com irrigação no topo e drenagem inferior 
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5.4. Conclusões do Capítulo 

A partir das propostas apresentadas nesse trabalho e suas respectivas vantagens e limitações 

pode-se inferir que aquelas que possivelmente apresentariam maior desempenho no tratamento das 

águas cinzentas seriam, no caso de paredes modulares, os sistemas com irrigação por níveis e 

drenagem inferior, podendo ser a água transmitida de um módulo para outro nos níveis ou não, e com 

tanques de recirculação de água. Acredita-se que essas estruturas seriam as de maior potencial por 

introduzirem maiores quantidades de água no sistema e possuírem maior tempo de retenção da mistura 

no substrato e raízes das plantas. O sistema por pavios possivelmente seria uma boa solução para 

paredes contínuas, introduzindo-se também o tanque de recirculação e com as mesmas vantagens 

referidas anteriormente. 

Dentre estes sistemas a estrutura com pavios presumivelmente iria requerer maiores intervenções 

nos sistemas existentes, visto que nenhum dos modelos encontrados apresenta os substratos e meios 

contínuos separados da estrutura de fixação das plantas. Já os sistemas modulares encontrados não 

apresentam tão difícil adaptação, sendo as maiores interferências realizadas nas tubulações para 

aumento da vazão de irrigação e extensão da rede e na adição dos possíveis tanques de recirculação. 

Por fim, considerando-se uma parede já construída e instalada em uma edificação pode-se 

identificar como os sistemas mais facilmente adaptáveis os modulares que apresentem sistema de 

irrigação no topo ou por níveis e drenagem na base. Sendo, nesse caso, necessário apenas o aumento 

da vazão dos gotejadores e da rede de irrigação (caso seja somente no topo) e adição do tanque de 

recirculação próximo à instalação da estrutura. Os sistemas contínuos são de mais difícil adaptação 

caso se considere a proposta por pavios aqui sugerida. 
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6. Caso de Estudo 

 

6.1. Considerações Iniciais 

No presente capítulo será apresentado o projeto de parede verde já instalado na superfície exterior 

de uma edificação na zona de Lisboa (Figura 6.1). Pretende-se evidenciar as principais características 

da parede verde, classifica-la de acordo com os sistemas mostrados nos capítulos 3 e 4, identificando 

também os problemas apresentados pela estrutura e as possíveis propostas de solução para eles. 

Foi ainda realizada uma estimativa do cálculo da evapotranspiração potencial para avaliação da 

necessidade de águas das plantas instaladas e comparação com o caudal de rega atual. São ainda 

apresentados e analisados os registros da empresa Terracell relativos à atividade de manutenção, 

incluindo o consumo diário de água. 

Além disso foi feito um estudo preliminar para o aproveitamento das águas cinzentas provenientes 

da casa de banho mais próxima da parede verde localizada no interior da edificação. Foram estimados 

o consumo médio de água nas torneiras da casa de banho e a demanda de água das plantas instaladas 

na estrutura, comparando-se os resultados para análise da possibilidade de utilização dessa água 

residual para alimentação da parede verde. 

 

 

Figura 6.1 Parede verde na praça campolide (Terracell) 
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6.2. Caracterização da Parede Verde 

A parede verde estudada está localizada na freguesia de Campolide, no conselho de Lisboa, na 

região externa da edificação do restaurante A Valenciana, sendo considerada segundo os critérios 

adotados no capítulo 3, como uma parede viva modular. A parede foi construída pela empresa 

ÁreaGolfe e instalada em junho de 2017, sendo esta responsável pela manutenção da parede nos 180 

dias seguintes à construção. Após esse período a parede ficou 10 meses sem manutenção corrente, 

até julho de 2018, quando a empresa Terracell assumiu o controle da manutenção e rega da estrutura. 

Os dados apresentados nessa seção são relativos aos projetos, planos e mapas apresentados pela 

Junta da Freguesia de Campolide, pela empresa Terracell e pela empresa ÁreaGolfe, que permitiram 

a caracterização física da parede. 

 A parede possui 300m² de área vertical implantada, sendo dividida em cinco sectores, identificadas 

de 1 a 5, como pode ser visto no Anexo B, Figura 1, de maneira a facilitar a irrigação e manutenção da 

estrutura. Ela é composta por módulos contendo três bolsas flexíveis de material geotêxtil permeável 

de dimensões 28 cm x 56 cm x 7 cm (extremidades) a 15 cm (centro), como pode ser observado na 

Figura 6.2. 

 

 

Figura 6.2: Modelo da bolsa flexível do sistema de parede viva (ÁreaGolfe) 

 

 

O conjunto de bolsas flexíveis é preso a uma estrutura metálica que serve de suporte para estas e 

para as tubagens do sistema de irrigação, sendo fixada a uma distância de aproximadamente 1 metro 

da parede exterior do edifício, permitindo o acesso a bomba e à parte interna da parede para eventuais 

serviços de manutenção (Figura 6.3). 
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Figura 6.3 Conjunto com registros por seção e temporizador 

 

O sistema de irrigação é composto por um conjunto de bombas e tubagens localizado atrás da 

parede, que possui cinco registros separados por sectores e tubagens que saem desse conjunto (Figura 

6.3) sendo dispostas em altura por níveis de bolsas e de acordo com as seções anteriormente 

especificadas. A água utilizada é proveniente da rede pública e, quando ativado, o sistema, que possui 

um temporizador, funciona de maneira sequencial, irrigando da secção 1 até a 5.  

O gotejamento se dá através de orifícios nas tubagens, de aproximadamente 10 mm de diâmetro, 

com espaçamento de 33 cm, não existindo necessariamente um furo por bolsa. Além disso as bolsas 

na mesma linha não possuem separação física evidente e, portanto, a água que sai dos furos é 

compartilhada pelas plantas e bolsas localizadas no mesmo nível (Figuras 6.4 e 6.5). 

 

 

Figura 6.4 Espaçamento entre os furos 



52 
 

 

 

Figura 6.5 Indicação dos furos (não necessariamente por bolsa) 

 

A água disponibilizada para o sistema é encaminhada para os níveis mais baixos por conta da 

permeabilidade das bolsas e, ao chegar na base da parede é direcionada para uma caleira de 

drenagem que está disposta em toda a extensão da parede, sendo posteriormente conduzida para uma 

caixa coletora e ligada ao sumidouro mais próximo existente. Essa caleira de drenagem foi construída 

em betão polímero e possui 0,1 metros de largura e profundidade, preenchida com agregados leves 

por questões estéticas (Figura 6.6). 

 

 

Figura 6.6 Caleira de drenagem na base da parede 
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6.3. Diagnóstico do Funcionamento Atual 

De acordo com a empresa que administra a manutenção da parede, a rega ocorre diariamente em 

dois horários, pela manhã, às 6:00, e pela noite, às 22:00. Os tempos de rega são definidos de acordo 

com as necessidades de água das espécies de plantas instaladas, humidade, estação do ano e regime 

de chuvas nos dias precedentes, sendo normalmente ajustados semanalmente a partir de avaliação 

visual da parede. Segundo o relatório de registo de manutenção do primeiro semestre de 2019 foram 

realizados ajustes no sistema de rega nos meses de janeiro a abril e depois novamente em maio. Além 

disso também indica que os tempos de rega variaram de 8 minutos por seção em janeiro a 24 minutos 

por seção em junho, tendo uma evolução sempre crescente nesse período. 

Os registos dos tempos de rega fornecidos podem ser observados na Tabela 6.1 e os consumos 

de água mensais estimados pela empresa nos meses de janeiro a junho, na Figura 6.7. O fabricante 

do sistema de irrigação indica que cada gotejador possui caudal de 2,2 L/h, dado que corrobora com 

as medições feitas em duas zonas distintas da parede (sectores 1 e 4) em visita técnica utilizando 

copos graduados e um cronômetro, que indicaram, fazendo-se uma média, o caudal por gotejador de 

aproximadamente 2,3 L/h. 

 

Tabela 6.1: Registro do tempo de rega por sector (Terracell) 

Mês Dia 
Sector 1 

[min] 
Sector 2 

[min] 
Sector 3 

[min] 
Sector 4 

[min] 
Sector 5 

[min] 

1 11 8 8 6 6 8 

1 28 9 9 7 7 9 

2 4 9 9 7 7 9 

2 11 9 9 7 7 9 

2 18 12 10 10 10 12 

2 25 16 16 16 16 32 

3 4 24 24 27 27 30 

3 11 24 24 27 27 30 

3 18 16 16 16 16 20 

3 25 14 14 14 14 16 

4 1 14 14 14 14 16 

4 8 14 14 14 14 16 

4 15 14 14 14 14 16 

4 22 14 14 14 14 16 

4 29 14 14 14 14 16 

5 6 14 14 14 14 16 

5 13 14 14 14 14 16 

5 20 14 14 14 14 16 

5 27 24 24 24 24 28 

6 3 24 24 24 24 28 

6 11 24 24 24 24 28 

6 17 24 24 24 24 28 

6 24 24 24 24 24 28 
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Figura 6.7: Registro do consumo de água mensal no primeiro semestre de 2019 (Terracell) 

 

. O consumo diário médio por zona nos meses referidos foi obtido a partir da média dos tempos de 

rega indicados pela Terracell, o número de gotejadores e a vazão definida. O número de gotejadores 

total e por zona foi estimado a partir dos comprimentos das tubagens e dos espaçamentos entre os 

orifícios observados no alçado já referido, presente no Anexo B Figura 1, chegando-se a um total de 

1706 gotejadores. O detalhamento dos cálculos com os tempos de rega utilizados, o número de 

gotejadores por sector e os consumos diários médios por zona estimados para cada mês podem ser 

vistos no Anexo A Tabela A.3 e os resultados resumidos são apresentados na Tabela 6.2. 

 

Tabela 6.2: Consumos diários médios por sector 

Consumo diário médio [m³]   

Sector Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Média 

1 0,093 0,126 0,214 0,153 0,181 0,263 0,172 

2 0,120 0,156 0,276 0,198 0,233 0,339 0,220 

3 0,083 0,128 0,268 0,179 0,211 0,306 0,196 

4 0,089 0,138 0,289 0,220 0,227 0,330 0,216 

5 0,117 0,213 0,330 0,220 0,261 0,385 0,255 

 

 

Em visita técnica também foram medidas as temperaturas em diferentes zonas, de forma a 

identificar um gradiente de acordo com a orientação das diversas seções da parede. Para melhor 

caracterização dessas medições foram admitidas cinco manchas de análise. Suas localizações 

aproximadas podem ser observadas na planta de implementação da Figura 6.8, sendo elas: 

• Mancha 1 (M1): zona junto ao canto extremo esquerdo da parede 

• Mancha 2 (M2): zona intermediária entre duas seções 

• Mancha 3 (M3): zona entre o degrau e a porta 1 
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107,83 135,23
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• Mancha 4 (M4): zona entre a porta 1 e a porta 2 

• Mancha 5 (M5): zona entre a porta 2 e o extremo direito da parede 

• Mancha 6 (M6): zona junto ao canto extremo direito da parede 

 

 

Figura 6.8: Localização aproximada das manchas na planta de implementação da parede verde (ÁreaGolfe) 

 

Com um termômetro digital de agulha resistente à água foram medidas 5 temperaturas nos níveis 

mais baixos da parede (por conta da limitação de alcance de altura) por cravação da agulha no 

substrato das bolsas. O valor mais baixo e o mais alto de cada conjunto de medições por mancha foram 

descartados e foi feita uma média a partir dos outros valores observados. As medições foram feitas às 

11 horas e 50 minutos em um dia em que a temperatura média ambiente era de 24°C. Os resultados 

dessas medições podem ser vistos na Tabela 6.3. 

Tabela 6.3: Gradiente de temperaturas na parede 

 

 

Pode-se observar, ainda que com diferenças não muito significativas, um gradiente de 

temperaturas crescente do lado esquerdo para o lado direito, indicando uma maior incidência de 

radiação solar nas zonas mais à direita da parede verde. A maior incidência de radiação solar em parte 

da parede poderia indicar uma necessidade de água diferente para cada setor, porém como o menor e 
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o maior valor diferem em menos 10% (aproximadamente 6%) essa variação não foi considerada no 

cálculo da evapotranspiração realizado na próxima seção do presente capítulo. 

Dentre os problemas visíveis identificados em três visitas técnicas ao local destacam-se os 

vazamentos excessivos através do material das bolsas modulares provocando acumulação de água 

nas superfícies das calçadas próximas à parede nas áreas entre a estrutura metálica e a parede de 

suporte e externa à estrutura metálica, escorrimentos visíveis nas superfícies de suporte e através da 

caleira de drenagem, acumulação de água em alguns pontos da caleira e humidade excessiva nas 

bolsas, provocando aparecimento de pequenos musgos e favorecendo a proliferação de insetos 

(Figuras 6.9 a 6.12). 

 

 

Figura 6.9 Escorrimento na parede lateral 

 

Figura 6.10 Escorrimento na parede lateral e caleira 

 

Figura 6.11 Escorrimento no canto a partir da 
caleira 

 

Figura 6.12 Escorrimento e acumulação de água 
entre a parede de suporte e a estrutura metálica 



 
 

 

Além disso, também em visita, foram conferidas as pendentes das caleiras ao longo da parede de 

forma a confirmar a inclinação face às caixas coletoras. De acordo com as medições feitas com um 

nível pôde-se verificar que a maioria dos trechos possui pendente com inclinação errada, favorecendo 

a acumulação de água em alguns pontos específicos da caleira, como pode ser observado nas Figuras 

6.13 a 6.16. 

 

 

Figura 6.13 Acúmulo de água na caleira 

 

 

Figura 6.14 Acúmulo de água na caleira 

 



 
 

 

Figura 6.15 Acúmulo de água na caleira 

 

Figura 6.16 Acúmulo de água e profundidade 
da caleira

Foi também constatado que a tubagem de ligação entre as caleiras e a caixa coletora, próxima às 

portas do edifício, se encontra provavelmente obstruída, o que aumenta o acúmulo de água na base 

da parede nessa zona, provocando vazamentos pela parte inferior da caleira de betão (Figuras 6.17 e 

6.18) e, por vezes, transbordamento pelo topo. 

 

 

Figura 6.17 Vazamento na ligação entre a 
caleira e caixa coletora 

 

Figura 6.18 Vazamento na ligação entre a 
caleira e caixa coletora 



 
 

6.4.  Avaliação das Necessidade de Água da Parede Verde 

O presente subcapítulo tem por objetivo estimar a necessidade teórica de água da parede verde e 

posteriormente comparar os valores estimados de consumo por sector. Para tal foi admitido o modelo 

de cálculo apresentado pelo Departamento de Recursos Hídricos da Universidade da Califórnia, que 

engloba o uso do Método do Coeficiente de Paisagem (tradução livre de Landscape Coefficient Method) 

em conjunto com a Classificações de Uso da Água de Espécies Paisagísticas (tradução livre de Water 

Use Classifications of Landscape Species ou WUCOLS III). 

O método consiste em determinar a Evapotranspiração de Referência (ET0), correspondente a 

considerar uma área plantada em condição de campo aberto e multiplicar por um coeficiente de 

paisagem kL (landscape coefficient), resultando na evapotranspiração de paisagem total (ET) que, no 

presente trabalho, foi considerada como estimativa da necessidade de água da parede analisada (Eq 

6.1). 

 

𝐸𝑇 = 𝑘𝐿 . 𝐸𝑇0         (Eq 6.1) 

 

A evapotranspiração de referência foi determinada a partir da fórmula de Penman-Monteith (Eq 

6.2), recomendada pela FAO (Food and Agriculture Organization), para estimar as necessidades de 

água em culturas agrícolas. É de se destacar que essa metodologia foi definida para jardins no solo, 

pelo que será calculada neste trabalho uma aproximação ao valor real. Sendo a superfície de referência 

adotada uma relva com características específicas, a ET0 sé afetada somente por parâmetros 

climáticos e calculada a partir dos dados de estações meteorológicas. 

 

𝐸𝑇0 =
0.408∆(𝑅𝑛−𝐺)+𝛾

900

𝑇+273
𝑢2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

∆+𝛾(1+0.34𝑢2)
      (Eq 6.2) 

 

Onde: 

• 𝐸𝑇0 – evapotranspiração de referência [mm.d-1]; 

• 𝑅𝑛 – radiação líquida à superfície da cultura [MJ.m-2.d-1]; 

• G – fluxo de calor do solo [MJ.m-2.d-1]; 

• T – temperatura media diária a 2 m de altura [°C]; 

• 𝑢2 – velocidade do vento a 2 m de altura [m.s-1]; 

• 𝑒𝑠 – pressão de saturação de vapor [kPa]; 

• 𝑒𝑎 – pressão de vapor actual [kPa]; 

• ∆ – declive da curva de pressão de vapor [kPa.°C-1]; 

• 𝛾 – constante psicométrica [kPa.°C-1]. 
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Os dados de radiação líquida (𝑅𝑛), temperatura média diária (T) e velocidade do vento (𝑢2) são 

fornecidos diretamente por estações meteorológicas, assim como os valores de humidade relativa do 

ar (UR) e pressão atmosférica média (Patm), utilizados posteriormente para o cálculo dos outros 

parâmetros. Poucas estações meteorológicas possuem registros do fluxo de calor no solo (G), porém 

devido aos baixos valores registrados desse parâmetro à escala diária, pode-se considerá-lo 

desprezível (Allen et al., 1998). 

O declive da curva de pressão de vapor (∆) pode ser obtido a partir da equação (Eq 6.3), indicada 

por (Conceição, 2006), tendo por base a temperatura média diária em °C. Já a constante psicométrica 

(𝛾), calculada a partir da equação (Eq 6.4), diz respeito à pressão atmosférica média em kPa e também 

se encontra na literatura indicada. 

 

∆=
4098.[0,6108.𝑒𝑥𝑝(

17,27.𝑇

𝑇+237,3
)]

(𝑇+237,3)2
       (Eq 6.3) 

𝛾 = 0,665. 10−3. 𝑃𝑎𝑡𝑚        (Eq 6.4) 

 

Assim como o declive da curva de pressão de vapor (∆), a pressão de saturação de vapor (𝑒𝑠) é 

também calculada de acordo com a temperatura média diária, a partir da equação (Eq 6.5). E, por fim, 

a pressão de vapor atual (𝑒𝑎) é calculada em função de 𝑒𝑠 e da humidade relativa do ar (UR) de acordo 

com a equação (Eq 6.6). Também as seguintes equações foram obtidas de (Conceição, 2006). 

 

𝑒𝑠 = 0,6108. 𝑒𝑥𝑝 (
17,27.𝑇

𝑇+237,3
)        (Eq 6.5) 

𝑒𝑎 =
𝑒𝑠.𝑈𝑅

100
          (Eq 6.6) 

 

Para a determinação do coeficiente de paisagem kL é necessário ter-se em conta três fatores: 

espécie (ks), densidade (kd) e microclima (kmc), sendo calculado então a partir da equação (Eq 6.7). 

 

𝑘𝐿 = 𝑘𝑠. 𝑘𝑑 . 𝑘𝑚𝑑         (Eq 6.7) 

 

O fator de densidade (kd) é utilizado no coeficiente de paisagem de forma a considerar as diferenças 

na densidade da vegetação entre diferentes áreas de plantio. Esse fator pode variar de 0,5 a 1,3 e é 

separado em três categorias: baixa densidade (0,5 a 0,9), média densidade (1,0) e alta densidade (1,1 

a 1,3). Na parede verde em estudo será adotada a categoria de baixa densidade com fator igual a 0,7, 
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já que os valores de 0,8 e 0,9 referem-se ao caso de copas de árvores que cubram quase a totalidade 

da área de referência. 

O fator de microclima (kmc) é utilizado para que se leve em conta as características dos meios 

urbanos e os efeitos sobre a temperatura, velocidade do vento, intensidade de luz e humidade. Esse 

fator pode variar de 0,5 a 1,4 e é também separado em três categorias: baixa (0,5 a 0,9), média (1,0) e 

alta (1,1 a 1,4). Na parede em estudo foi adotada a categoria média sendo considerado o valor de 1,0 

para esse fator. 

O fator de espécie (ks) já é de consideração mais complexa, sendo necessária a determinação das 

espécies de plantas instaladas na parede verde e seus respectivos percentuais de ocupação em 

relação a área total da parede. Esse fator é usado para explicar as diferenças nas necessidades de 

água das diversas espécies de plantas e pode variar de 0,1 a 0,9, dividindo-se em quatro categorias 

de acordo com a necessidade de água: muito baixa (<0,1), baixa (0,1 a 0,3), média (0,4 a 0,6) e alta 

(0,7 a 0,9). 

Uma avaliação das necessidades de água das plantas, obtida com base em observações de 

campo, foi realizada para mais de 1.800 espécies, e esses valores estão disponíveis no WUCOLS III 

(University of California, 2000). A determinação detalhada das espécies, uma estimativa de suas áreas 

de plantio em cada setor, a porcentagem correspondente em relação a área total do sector, a 

classificação das espécies pelo WUCOLSIII e o valor adotado de ks para cada uma e ponderado por 

sector podem ser observados no Anexo A Tabela A.4.  

A área aproximada ocupada por cada espécie na parede foi estimada de acordo com o Anexo B 

Figura 2, a partir da escala e medidas em alçado. Dentro de cada categoria foi considerado o valor 

médio para o fator de espécie e, nas espécies sem informação da necessidade de água, foi adotada a 

categoria média (exceto para a Lampranthus roseus, espécie de suculenta que usualmente possui 

baixas necessidades de água). Os fatores de espécie ponderados para cada sector podem ser vistos 

na Tabela 6.4. 

Tabela 6.4: Fatores de espécie por sector 

Sector kssector 

1 0,50 

2 0,42 

3 0,47 

4 0,50 

5 0,37 

 

Os cálculos anteriores para determinação da evapotranspiração de referência foram realizados 

para os seis primeiros meses de 2019, considerando-se os dias com dados meteorológicos disponíveis 

nas estações utilizadas e de forma a comparar os resultados obtidos com a estimativa de consumo 

obtida em 6.3. Os dias com dados não disponíveis foram descartados no cálculo da média mensal. 

Destaca-se que as informações meteorológicas da temperatura média, pressão atmosférica, humidade 
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relativa e radiação solar foram obtidas a partir da estação localizada no Instituto Superior Técnico 

(Latitude: 38.74°, Longitude: -9.14°, Altitude: 90m (+49m)), a aproximadamente 3km de distância da 

parede verde em estudo e os dados relativos à velocidade do vento foram obtidos da estação do 

Aeroporto Portela (Latitude: 38.78°, Longitude: 9.11°, Altitude: 123m), a aproximadamente 7,8 km da 

parede em estudo. 

No Anexo A, Tabela A.5 pode-se observar um resumo dos dados utilizados para o cálculo das 

evapotranspirações de referência para cada dia dos meses citados e na Tabela 6.5 estão agrupados 

os resultados finais já ponderados da evapotranspiração de referência média diária nos meses em 

questão. 

Tabela 6.5: Evapotranspiração de referência média diária e mensal 

Mês N° de dias  ET0, total [mm/mês] ET0, média [mm/dia] 

Janeiro 31 125,57 4,05 

Fevereiro 28 157,93 5,64 

Março 31 237,30 7,65 

Abril 30 213,31 7,11 

Maio 31 327,90 10,58 

Junho 29 279,75 9,65 

Média - 223,63 7,45 

 

A partir dos factores de espécie, densidade e microclima, das áreas dos sectores e da 

evapotranspiração de referência, estimados anteriormente, foi possível a determinação da 

evapotranspiração total por sector, por mês. Os cálculos detalhados encontram-se no Anexo A Tabela 

A e um resumo das médias por setor pode ser visto na Tabela 6.6. 

 

Tabela 6.6: Necessidades diárias por sector 

Sector Mês Área [m²] 
Necessidade Diária 

[m³] Média [m³] 

1 

Janeiro 

40,00 

0,0567 

0,1043 

Fevereiro 0,0790 

Março 0,1072 

Abril 0,0995 

Maio 0,1481 

Junho 0,1351 

2 

Janeiro 

80,00 

0,0953 

0,1751 

Fevereiro 0,1327 

Março 0,1800 

Abril 0,1672 

Maio 0,2488 

Junho 0,2269 

3 Janeiro 64,00 0,0853 0,1568 
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Fevereiro 0,1188 

Março 0,1612 

Abril 0,1497 

Maio 0,2227 

Junho 0,2031 

4 

Janeiro 

48,00 

0,0680 

0,1251 

Fevereiro 0,0948 

Março 0,1286 

Abril 0,1195 

Maio 0,1777 

Junho 0,1621 

5 

Janeiro 

48,00 

0,0504 

0,0926 

Fevereiro 0,0701 

Março 0,0952 

Abril 0,0884 

Maio 0,1315 

Junho 0,1199 
 

 

A partir da comparação das estimativas diárias da necessidade de água com os consumos, 

apresentada na Tabela 6.7, pode-se concluir que a quantidade de água consumida pelo sistema de 

irrigação (volume irrigado) é ligeiramente superior às necessidades reais das vegetações instaladas. 

Ainda, no sector 5, observa-se a maior diferença entre os valores, inferindo-se então que as plantas 

localizadas nessa zona possivelmente necessitam de menor quantidade de água do que aquela 

fornecida atualmente. 

Tabela 6.7: Comparação das necessidades e consumos de água por sector 

Sector Necessidade média [m³] Consumo médio [m³] 

1 0,104 0,172 

2 0,175 0,220 

3 0,157 0,196 

4 0,125 0,216 

5 0,093 0,255 
 

Pode-se salientar que o método utilizado é uma adaptação de uma metodologia de cálculo para 

arquitetura paisagística, carecendo ainda de validação e mais estudos focados na sistematização 

específica para superfícies verticais. Além deste fator, a discrepância entre as estimativas e os valores 

medidos se deve também ao fato de a água para rega ser perdida em escorrências da parede e através 

caleiras tanto na parte da frente quanto de trás desta. Ainda, por não serem impermeáveis, as bolsas 

flexíveis estão expostas a perdas pela superfície em contato com o exterior, retirando água das raízes 

e aumentando a necessidade de rega para garantir a sobrevivência das plantas. 
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6.5. Soluções Propostas 

Os cálculos realizados neste capítulo para se estimar a evapotranspiração da parede por sector 

resultaram em valores aproximados considerados iguais às reais necessidades de água das plantas 

nessa estrutura. Não foram consideradas, as perdas por escoamento e também por evaporação do 

próprio material geotêxtil das bolsas, sendo, portanto, necessária a avaliação das perdas de água na 

parede com maior rigor para se avaliar sua porcentagem através das bolsas face ao volume total de 

rega.  

Os pontos de escorrência também devem ser melhor analisados, buscando-se verificar a existência 

de fugas no sistema de irrigação. Ainda no sistema de irrigação é importante que se avalie a demanda 

e as perdas por zonas, visto que, pela grande extensão da parede, poderá haver zonas com irrigação 

excessiva em detrimento de outras. 

Em função dos resultados obtidos podem ser inferidas soluções de impermeabilização parcial das 

bolsas, pelo menos na parte interna à parede, visto que o produto foi preconizado para instalação direta 

sobre a parede e não com um vão entre o edifício e a parede (o que ocorre nesse caso). 

Além disso, os problemas de acúmulo de água na caleira de drenagem da base da parede são, 

indubitavelmente, devido a má execução das pendentes, devendo estas ser refeitas para que a água 

em excesso possa escoar livremente para a caixa coletora. Esse trabalho é de simples realização, não 

sendo necessárias modificações na estrutura da parede, somente a demolição com equipamentos 

manuais da atual caleira de betão e construção de uma nova, com pendentes corretamente 

direcionadas. 

 

6.6. Estudo Preliminar para o Aproveitamento das Águas Cinzentas 

De posse dos dados relativos às necessidades hídricas da parede verde já instalada pode-se fazer 

uma análise da possibilidade de reutilização das águas cinzentas produzidas no restaurante anexo à 

estrutura de modo a confirmar ou não sua viabilidade. Nessa seção serão consideradas as 

necessidades de água mensais da parede calculadas na seção 6.4 e como fonte de águas cinzentas 

para reutilização, apenas os lavatórios das casas de banho externas ao ambiente do restaurante. 

Foi realizado um levantamento do número de utilizações dos lavatórios em dois horários de pico 

durante dias úteis, o tempo médio de abertura das torneiras e suas vazões. A partir dessa estimativa 

foi possível calcular a média de consumo diário e mensal (extrapolando) de água e produção de águas 

cinzentas apenas nesta casa de banho, comparando-as com as necessidades de água da parede 

verde. 

No decorrer de um dia, em dois intervalos de maior movimento no local, de 12:10 às 14:10 e de 

20:00 às 22:00, 53 e 34 pessoas respectivamente utilizaram as torneiras das casas de banho, 

mantendo-as abertas por períodos de 8 segundos a 15 segundos (média de 12 segundos). Além disso 

informações obtidas no restaurante indicam uma média de 250 refeições/pessoas em um dia e, 
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considerando-se a existência de mais duas casas de banho no restaurante, infere-se uma porcentagem 

de aproximadamente 35% das pessoas utilizando a casa de banho analisada, portanto 90 pessoas. 

Logo, considerando-se uma média de uso de 90 pessoas por dia (45% do total de refeições 

servidas diariamente) e um tempo de abertura de 12 segundos por lavagem pode-se estimar que as 

torneiras ficam abertas diariamente continuamente por 1080 segundos, ou 18 minutos. Além disso, com 

o auxílio de um copo medidor e um cronômetro foi possível estimar a vazão das torneiras localizadas 

no interior da casa de banho e no exterior. As torneiras no exterior tiveram uma vazão média de 137,20 

mL/s e as no interior 154,70mL/s, assim, admitindo-se a média entre esses valores chega-se a uma 

vazão aproximada de 146,0 mL/s. 

Logo, pode-se presumir que o consumo diário de água apenas das torneiras dessas casas de 

banho será de 157,68 litros. Desprezando-se as perdas de água na utilização dos lavatórios estima-se 

que este volume é igual ao valor diário de águas cinzentas produzidas. Portanto em um mês pode-se 

aferir que o volume total de águas cinzentas produzidas será de 4730,4 litros, ou 4,73 m³. De posse 

dos dados apresentados em 6.4 pode-se estimar que são necessários 0,654 m³/dia para toda a parede 

(soma das necessidades dos sectores) e, portanto, 19,62 m³ por mês. 

Demonstra-se assim que a utilização apenas das águas cinzentas produzidas pelas casas de 

banho externas não seria suficiente para prover todo o volume de água necessário para a irrigação da 

parede verde, fazendo-se necessária a alimentação do sistema também por uma fonte externa. Ainda 

assim, caso se optasse por esse uso é possível prever uma economia média mensal de água da ordem 

de 24%, bastante significativa considerando-se as dimensões da parede.  

Já em relação às modificações necessárias à estrutura existente para que se pudesse fazer uso 

das águas residuais para alimentação do sistema de irrigação, seria necessária a instalação de novas 

tubagens redirecionando a águas das torneiras das casas de banho para um reservatório de recolha, 

que pode ser construído próximo a estas casas de banho, externo ou interno ao restaurante e, 

preferencialmente subterrâneo ou localizado atrás da parede (por questões estéticas).  

É possível ainda prever 2 vias de alimentação do reservatório, uma das águas cinzentas e outra da 

rede pública, sendo que o fornecimento da última seria dado em função do nível da água no 

reservatório. Também é necessário o dimensionamento do reservatório de armazenamento das águas 

cinzentas produzidas em um dia para posterior utilização. A qualidade da água no referido reservatório 

deverá ser controlada e monitorizada periodicamente, de maneira a adequar sua qualidade às normas 

e regulamentos vigente para a reutilização. 

Além disso, para o correto funcionamento do sistema de recirculação, a água drenada pela canaleta 

na base da parede também deveria ser encaminhada para o reservatório de recirculação citado através 

de tubagens subterrâneas. Isso também reduziria substancialmente os problemas de acúmulos e 

escorrimentos observados. Por fim, de forma a garantir a prosperidade das plantas com o novo sistema 

poderiam também ser adicionados fertilizantes regularmente à água do reservatório de recirculação, 

de modo a fornecer todos os nutrientes necessários. 
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7. Síntese Conclusiva 

O presente texto buscou identificar e classificar os tipos de paredes verdes segundo critérios já 

utilizados por autores das diversas pesquisas citadas. Podendo ser apresentada a então divisão em: 

fachadas verdes do tipo diretas, quando as plantas são fixadas na parede ou solo; fachadas verdes do 

tipo indiretas, que precisam de uma estrutura de suporte para a vegetação; paredes vivas contínuas, 

onde as plantas são inseridas em um painel composto por um meio de cultura permeável; e paredes 

vivas modulares, compostos por recipientes com dimensões específicas, podendo ainda ser divididas 

em vasos, bandejas, bolsas flexíveis e revestimentos cerâmicos. 

Pode-se também salientar o fato de ainda serem necessários grandes avanços tecnológicos e 

inovações no mercado de paredes verdes disponíveis para que seja possível a sua utilização para o 

tratamento das águas cinzentas. As preocupações relativas à qualidade da água do efluente das 

paredes é também significativa, sendo de extrema importância a continuação das pesquisas reportando 

os materiais, meios de enchimento e tipos de plantas mais indicados para esse uso. 

De acordo com o levantamento e catalogação realizado das fachadas verdes e paredes vivas 

acessíveis ao público, conclui-se que estas não estão preparadas, quando disponibilizadas pelos 

fornecedores, para serem utilizadas no tratamento das águas cinzentas, sendo ainda necessárias 

diversas adaptações de maneira a potencializar o uso previsto. Ainda, a partir da análise das 

modificações necessárias citadas no capítulo 5, são indicados os produtos das marcas GSky e 

Minigarden (vasos modulares) e da marca Greenwall.pro (bandejas modulares) como os mais viáveis 

para adaptações e rega com as águas cinzentas. 

No caso de estudo analisado é possível destacar a grande discrepância entre os resultados 

estimados do consumo de água da parede e os dados reais fornecidos pela empresa responsável pela 

manutenção. Isso se deve às limitações do modelo de cálculo utilizado e muito provavelmente às 

grandes perdas por evaporação nas bolsas flexíveis, devido à sua configuração na estrutura de suporte 

e seu matéria poroso, elevando essas taxas. 

Os desenvolvimentos futuros devem visar aos testes dos sistemas aqui propostos, analisando-se 

o volume de produção e a qualidade da água para reuso e os custos associados a adoção dessas 

sistemas em larga escala. Espera-se que o desenvolvimento de melhores sistemas de irrigação, 

drenagem e da estrutura no geral, planejados especificamente para esse fim, tragam a potencialização 

e popularização desse tipo de tratamento descentralizado. 
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A. Anexo 

Tabela A.1: Resumo das Características das Paredes Verdes 

    Fabricante Modelo 
Elemento/Ma

teriais 
Dimensões 

[cm] 
Peso [kg] Aplicação Irrigação Drenagem Substrato 

Volume de 
enchimento 

Potencial de 
Adaptação 

Fachadas 
Verdes 

Indiretas 
Contínuas 

Scotscape Wire Trelis 
Aço 

Inoxidável 
Expansível N.I. Exterior Manual N.I. Solo N.S.A. N.A. 

GreenWall Cable LWS 
Aço 

Inoxidável 
Expansível N.I. Exterior Manual N.I. Solo N.S.A. N.A. 

Indiretas 
Modulares 

Mobilane GreenScreen 

Módulos 
metálicos 

Postes 
metálicos 
Postes em 

madeira 
Floreiras em 

madeira 

120x100-
300 

φ4,8x175-
310 

5,9x5,9x275
/305 

146x61x52 

N.I. Exterior Manual N.I. 
Fibra de 

coco 
≈ 0,46 m³ por 

floreira 
N.A. 

Green Screen Único 

Modulos 
metálicos 
Colunas 
metálicas 

Floreiras em 
fibra de vidro 

123x183-
427 

φ40x1-427 
123x183x? 

N.I. 
Interior e 
Exterior 

Manual N.I. N.I 
≈ volume da 

floreira 
N.A. 

Paredes 
Vivas 

Contínuas 

Scotscape Único N.I. Expansível < 40kg 
Interior e 
Exterior 

Gotejamento 
individual 

Base da 
parede 

Fitotêxtil ≈ 0,085 m³/m² A. 

Green 
Studios 

Único N.I. Expansível N.I. 
Interior e 
Exterior 

Gotejamento 
individual 

Base da 
parede 

N.I. ≈ 0,09 m³/m² N.A. 

Sagegreenlife The Biotile Módulos 
45,7x61,0x7

,6 
73,2 kg/m² 
(saturado) 

Interior e 
Exterior 

N.I. N.I. 
Lã de 
rocha 

N.I. A. 

Sagegreenlife Flourish Módulos 
241,3x182,9

x17,8 
201,9 kg 

(saturado) 
Interior 

Gotejamento 
e 

recirculação 

Base da 
parede 

Lã de 
rocha 

≈ 17,8 m³/m² A. 

Vertical 
Green 

Jardim 
Vertical 
Natural 

N.I. Expansível N.I. 
Interior e 
Exterior 

Embutido? 
Base da 
parede 

Manta 
hidropônic

a 
N.I. N.A. 
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Modulares - 
Vasos 

GSky Versa Wall Vasos 
24,9/37,5/1

00x12,1 
97,7 kg/m² 
(saturado) 

Interior e 
Exterior 

Gotejamento 
e 

recirculação 

Base da 
parede 

N.I. N.I. A. 

GSky 
XL Versal 

Wall 
Vasos 

38,1/89,9/2
0 

97,7 kg/m² 
(saturado) 

Exterior 
Gotejamento 

e 
recirculação 

Base da 
parede 

N.I. N.I. A. 

GSky ProWall Vasos 30,2x30,2 N.I. Exterior 
Gotejamento 
por módulo 

Base da 
parede 

N.I. ≈ 0,127 m³/m² N.A. 

Mobilane LivePanel Módulo 40x40 
35-40 kg 

(saturado) 
Interior e 
Exterior 

Capilaridade Inexistente N.I. N.I. N.A. 

Mobilane LivePicture Paineis 

72x72/ 
112x72/152

x72/ 
192x72 x 7 

12/16,6/21
,1/25,5 kg 

Interior Capilaridade Inexistente N.I. ≈ 0,007 m³/m² N.A. 

Wallgreen Único 

Módulos 
Placas 

verticais 
Vasos 

67,2x20x1,8 
16,1x20x1,8 
19,5x19,8x1

6,1 

80-85 kg 
(saturado) 

Interior e 
Exterior 

Gotejamento 
individual 

automático 
Inexistente N.I. ≈ 2,8 L/vaso N.A. 

Minigarden Único 
Bandejas em 
polipropileno 

64,6x14x3 
3,35 kg (3 
módulos) 

Interior e 
Exterior 

Gotejamento 
individual 

Individual 
por vaso 

N.I. ≈ 4,0 L/vaso A. 

Modulo 
Green 

Único 
Vasos em 

plástico ABS 
reciclável 

30x16,6x21,
5 

N.I. 
Interior e 
Exterior 

Gotejamento 
individual 

N.I. N.I. 
≈ 0,0054 
m³/vaso 

N.A. 

Modulares - 
Bandejas 

Verde Profilo Único 

Bandejas em 
polipropileno 
expandido 
reciclável 

60x17,5x19 60 kg/m² 
Interior e 
Exterior 

Gotejamento 
individual 

Individual 
por bandeja 

N.I. 
≈ 0,02 

m³/bandeja 
A. 

Greenwall.pro Único 
Bendejas em 

aço 
Inoxidável 

20x100x10 
70-90 
kg/m² 

(saturado) 

Interior e 
Exterior 

Gotejamento 
individual 

Individual 
por módulo 

N.I. 
≈ 2,5-3,5 
L/bandeja 

A. 

Livewall Único 
Bendejas em 

polímero 

40,6x15,2x2
5,4 (padrão) 
20,3x15,2x2

5,4 
(reduzido) 

40,6x17,8x3
5,6 (grande) 

73,2 kg/m² 
73,2 kg/m² 

87,9-
107,4 
kg/m² 

Interior e 
Exterior 

Spray 
individual 

automático 

Dreno por 
bandeja 

N.I. 

≈ 6,14 
L/bandeja 

≈ 3,09 
L/bandeja 
≈ 11,33 

L/bandeja 

N.A. 
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Treebox Easiwall 
 Bandejas em 
polipropileno 

100x100/10
0x200/50x1
00/50x200 

100 kg/m² 
(saturado) 

Interior e 
Exterior 

Gotejamento 
a cada 15 cm 

Calha por 
níveis 

Minerais 
orgânicos 
+ inertes 

≈ 1-1,5 
L/bandeja 

A. 

Modulares - 
Bolsas 

flexíveis 

Scotscape Único 
Pratos 
Bolsas 

76 cm 
N.I. 

N.I. Exterior Manual Inexistente N.I. N.I. N.A. 

Florafelt Único 

Bolsas em 
feltro sintético 

Paineis em 
PET 

reciclável 

25x15x8 
81x61x12/3
1x15x12/41

x122x12 

50 kg/m² 
(saturado) 

Interior e 
Exterior 

Gotejamento 
individual 

Base dos 
paineis 

N.I. 
≈ 0,003 
m³/bolsa 

A. 

Modulares - 
Cerâmicos 

Urban Growth Único N.I. N.I. N.I. Interior Manual Inexistente N.I. N.I. N.A. 

Urbio Wall 
Planter 

Único N.I. N.I. N.I. Inteior Manual Inexistente N.I. N.I. N.A. 

        
  

        

LEGENDA:             

N.I. Não indicado                       

N.S.A. Não se aplica                       

N.A. 
Não 
adaptável 

                      

A. Adaptável                       
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Tabela A.2: Ranking dos sistemas mais adaptáveis 

  
  Fabricante 

Potencial de 
Adaptação 

Riscos de 
Salpico 

Possibilidade de 
Expansão 

Modificações 
Mais 

adaptáveis 

Fachadas 
Verdes 

Indiretas 
Contínuas 

Scotscape N.A. Alto Expansível (V/H) - - 

GreenWall N.A. Alto Expansível (V/H) - - 

Indiretas 
Modulares 

Mobilane N.A. Alto 
V: até 4 metros 
H: expansível 

- - 

Green Screen N.A. Médio Expansível (V/H) - - 

Paredes 
Vivas 

Contínuas 

Scotscape A. Baixo Expansível (V/H) Adicionar recirculação 5 

Green Studios N.A. Baixo Expansível (V/H) - - 

Sagegreenlife A. Baixo Expansível (V/H) 

Aprimorar substrato e adicionar recirculação 

5 

Sagegreenlife A. Baixo 
V: limitado pela altura do 

módulo 
H: expansível 

5 

Vertical Green N.A. Baixo Expansível (V/H) - - 

Modulares - 
Vasos 

GSky A. Médio Expansível (V/H) 
Adicionar irrigação por níveis 

1 

GSky A. Médio Expansível (V/H) 1 

GSky N.A. Médio Expansível (V/H) - - 

Mobilane N.A. Baixo Expansível (V/H) - - 

Mobilane N.A. Baixo Expansível (V/H) - - 

Wallgreen N.A. Alto Expansível (V/H) - - 

Minigarden A. Baixo Expansível (V/H) 
Automatizar irrigação, direcionar água dos vasos 

superiores para os inferiores e adicionar 
recirculação 

2 

Modulo Green N.A. Médio Expansível (V/H) - - 

Modulares - 
Bandejas 

Verde Profilo A. Baixo Expansível (V/H) 
Direcionar água das bandejas superiores para as 

inferiores e adicionar recirculação 
4 

Greenwall.pro A. Baixo Expansível (V/H) Adicionar recirculação 3 

Livewall N.A. Médio Expansível (V/H) - - 
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Treebox A. Médio Expansível (V/H) 
Direcionar água das bandejas superiores para as 

inferiores e adicionar recirculação 
4 

Modulares - 
Bolsas 

flexíveis 

Scotscape N.A. Alto Expansível (V/H) - - 

Florafelt A. Alto Expansível (V/H) 
Implementar irrigação por painéis e adicionar 

recirculação 
6 

Modulares - 
Cerâmicos 

Urban Growth N.A. Médio Não expansível - - 

Urbio Wall 
Planter 

N.A. Médio Não expansível - - 

    
  

  

LEGENDA:     

V Vertical             

H Horizontal             

N.A. 
Não 
adaptável             

A. Adaptável             

1 a 6  
Do mais ao 
menos 
adaptável             
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Tabela A.3: Consumos diários por mês 

Mês 1 - Janeiro   Mês 4 - Abril 

Sector 
Tempo de 
Rega [min] 

Número de 
Gotejadores 

Caudal 
[m³/min] 

Consumo 
diário [m³]   Sector 

Tempo de 
Rega [min] 

Número de 
Gotejadores 

Caudal 
[m³/min] 

Consumo 
diário [m³] 

1 8,5 286 

0,000038333 

0,093   1 14,0 286 

0,000038333 

0,153 

2 8,5 369 0,120   2 14,0 369 0,198 

3 6,5 333 0,083   3 14,0 333 0,179 

4 6,5 359 0,089   4 16,0 359 0,220 

5 8,5 359 0,117   5 16,0 359 0,220 

                      

Mês 2 - Fevereiro   Mês 5 - Maio 

Sector 
Tempo de 
Rega [min] 

Número de 
Gotejadores 

Caudal 
[m³/min] 

Consumo 
diário [m³]   Sector 

Tempo de 
Rega [min] 

Número de 
Gotejadores 

Caudal 
[m³/min] 

Consumo 
diário [m³] 

1 11,5 286 

0,000038333 

0,126   1 16,5 286 

0,000038333 

0,181 

2 11,0 369 0,156   2 16,5 369 0,233 

3 10,0 333 0,128   3 16,5 333 0,211 

4 10,0 359 0,138   4 16,5 359 0,227 

5 15,5 359 0,213   5 19,0 359 0,261 

                      

Mês 3 - Março   Mês 6 - Junho 

Sector 
Tempo de 
Rega [min] 

Número de 
Gotejadores 

Caudal 
[m³/min] 

Consumo 
diário [m³]   Sector 

Tempo de 
Rega [min] 

Número de 
Gotejadores 

Caudal 
[m³/min] 

Consumo 
diário [m³] 

1 19,5 286 

0,000038333 

0,214   1 24,0 286 

0,000038333 

0,263 

2 19,5 369 0,276   2 24,0 369 0,339 

3 21,0 333 0,268   3 24,0 333 0,306 

4 21,0 359 0,289   4 24,0 359 0,330 

5 24,0 359 0,330   5 28,0 359 0,385 
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Tabela A.4: Ponderação do coeficiente ks por sector 

Sector Área [m²] Espécie Área plantada [m²] % Classificação WUCOLSIII ksespécie kssector 

1 40,0 

Carex oshimensis 2,0 0,05 Média 0,50 

0,50 

Monstera deliciosa 14,0 0,35 Média 0,50 

Stipa tenuissima 4,0 0,10 Baixa 0,20 

Asparagus densiflorus 8,0 0,20 Média 0,50 

Fatsia japonica 2,5 0,06 Média 0,50 

Asparagus falcatus 4,0 0,10 Média 0,50 

Tulbalghia violacea 4,0 0,10 Média 0,50 

Chlorophytum comosum 4,0 0,10 Média 0,50 

2 80,0 

Fatsia japonica 3,5 0,04 Média 0,50 

0,42 

Asparagus densiflorus 22,0 0,28 Média 0,50 

Persicaria capitata 5,5 0,07 - 0,50 

Pennisetum alopecuroides 5,5 0,07 Baixa 0,20 

Chlorophytum comosum 6,5 0,08 Média 0,50 

Liriope spicata 6,5 0,08 Média 0,50 

Lavandula sp 6,5 0,08 Baixa 0,20 

Tradescantia pallida 4,0 0,05 Média 0,50 

Duchesnea indica 6,5 0,08 Média 0,50 

Vinca major 6,0 0,08 Média 0,50 

Lampranthus roseus 5,5 0,07 - 0,20 

3 64,0 

Lampranthus roseus 4,5 0,07 - 0,50 

0,47 

Monstera deliciosa 7,5 0,12 Média 0,50 

Vinca major 3,5 0,05 Média 0,50 

Asparagus falcatus 7,5 0,12 Média 0,50 

Carex oshimensis 7,5 0,12 Média 0,50 

Persicaria capitata 7,5 0,12 - 0,50 

Tulbalghia violacea 5,5 0,09 Média 0,50 

Stipa tenuissima 4,0 0,06 Baixa 0,20 



80 
 

Asparagus densiflorus 5,0 0,08 Média 0,50 

Duchesnea indica 9,5 0,15 Média 0,50 

4 48,0 

Fatsia japonica 10,5 0,22 Média 0,50 

0,50 

Liriope spicata 13,0 0,27 Média 0,50 

Chlorophytum comosum 8,0 0,17 Média 0,50 

Tradescantia zebrina 9,5 0,20 Média 0,50 

Asparagus umbellatus 8,0 0,17 Média 0,50 

5 48,0 

Pennisetum alopecuroides 10,0 0,21 Baixa 0,20 

0,37 

Lavandula sp 13,0 0,27 Baixa 0,20 

Tradescantia pallida 7,0 0,15 Média 0,50 

Tradescantia zebrina 9,0 0,19 Média 0,50 

Iresine herbstii 10,0 0,21 - 0,50 
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Tabela A.5: Cálculo da Evapotranspiração de Referência 

Jan/2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Rn (MJ/m².d) 24,38 20,82 18,26 14,69 19,42 19,22 25,90 26,42 25,63 24,18 25,91 25,87 25,51 21,91 15,93 7,10 19,44 11,83 6,37 13,56 15,88 12,68 11,28 15,66 21,37 22,25 12,24 7,07 11,66 7,72 11,57 

G (MJ/m².d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T (°C) 11,50 11,40 6,70 9,00 10,20 9,60 11,10 11,20 11,90 11,00 8,60 8,70 9,40 10,60 10,30 9,80 10,10 10,50 11,90 11,50 10,60 10,90 12,00 12,80 13,80 12,60 11,10 11,50 11,60 11,90 12,80 

u2 (m/s) 1,92 3,50 2,14 2,83 2,11 1,53 2,61 2,22 1,94 4,06 4,47 3,56 2,83 2,25 1,69 1,53 4,83 3,67 3,69 7,11 5,72 3,92 5,72 8,17 2,92 2,42 5,72 3,44 3,81 4,28 6,44 

Patm (kPa) 103,21 103,03 102,78 103,04 103,37 103,20 102,98 102,90 102,31 101,95 102,64 102,98 102,92 102,48 102,15 102,02 102,14 102,16 101,69 102,03 102,47 102,44 102,09 101,81 101,98 102,11 102,38 102,63 102,28 101,67 100,79 

UR (%) 54,40 67,20 87,90 79,30 62,70 59,20 35,50 36,50 49,40 54,60 43,90 51,00 55,80 64,10 77,90 86,60 66,40 69,90 84,00 66,50 64,90 68,20 73,70 74,20 59,80 64,10 64,60 71,00 80,70 81,70 85,00 

es (kPa) 1,36 1,35 0,98 1,15 1,24 1,20 1,32 1,33 1,39 1,31 1,12 1,12 1,18 1,28 1,25 1,21 1,24 1,27 1,39 1,36 1,28 1,30 1,40 1,48 1,58 1,46 1,32 1,36 1,37 1,39 1,48 

ea (kPa) 0,74 0,91 0,86 0,91 0,78 0,71 0,47 0,49 0,69 0,72 0,49 0,57 0,66 0,82 0,98 1,05 0,82 0,89 1,17 0,90 0,83 0,89 1,03 1,10 0,94 0,94 0,85 0,96 1,10 1,14 1,26 

∆ (kPa/°C) 0,09 0,09 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 

γ (kPa/°C) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

ET0 (mm/d) 5,67 4,57 3,01 2,89 4,34 4,29 6,50 6,52 6,13 5,55 5,70 5,42 5,37 4,79 3,38 1,57 4,16 3,00 1,70 3,70 3,87 3,26 3,00 3,64 5,42 5,19 3,52 2,32 2,62 2,03 2,44 

                                                                

Fev/2019 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00       

Rn (MJ/m².d) 22,44 22,84 27,66 26,09 30,21 28,01 18,82 17,13 16,25 8,93 27,77 31,40 32,56 31,66 19,69 32,88 21,12 7,66 25,90 28,13 21,57 22,97 25,45 35,61 33,18 27,06 19,38 23,49       

G (MJ/m².d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       

T (°C) 11,00 9,80 9,70 9,30 11,30 11,80 11,80 11,90 12,30 13,00 11,30 12,60 13,20 13,10 12,70 13,40 11,80 10,50 11,70 11,60 12,70 14,20 14,70 16,20 15,20 14,30 13,60 12,60       

u2 (m/s) 7,33 4,78 3,64 2,06 1,89 2,31 3,39 2,17 2,86 4,81 3,56 2,75 1,97 3,78 3,58 3,08 1,78 5,50 3,36 2,00 3,06 3,36 2,11 2,17 2,33 3,39 3,06 4,53       

Patm (kPa) 100,48 102,07 102,96 103,08 102,95 102,68 102,63 102,50 102,44 102,59 102,94 102,91 102,81 102,53 102,47 102,29 102,03 101,78 102,10 102,28 102,51 102,79 102,96 102,84 102,86 102,52 102,85 103,04       

UR (%) 66,30 58,50 52,80 51,60 49,30 60,20 69,10 65,00 69,20 82,80 63,00 56,30 56,10 66,90 64,50 56,40 76,90 75,20 62,10 60,70 71,90 62,30 55,60 42,60 49,80 51,70 62,80 62,60       

es (kPa) 1,31 1,21 1,20 1,17 1,34 1,38 1,38 1,39 1,43 1,50 1,34 1,46 1,52 1,51 1,47 1,54 1,38 1,27 1,38 1,37 1,47 1,62 1,67 1,84 1,73 1,63 1,56 1,46       

ea (kPa) 0,87 0,71 0,64 0,60 0,66 0,83 0,96 0,91 0,99 1,24 0,84 0,82 0,85 1,01 0,95 0,87 1,06 0,95 0,85 0,83 1,06 1,01 0,93 0,78 0,86 0,84 0,98 0,91       

∆ (kPa/°C) 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10       

γ (kPa/°C) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07       

ET0 (mm/d) 4,63 4,92 5,82 5,60 6,82 6,19 4,26 4,14 3,92 2,24 5,78 7,03 7,50 6,59 4,75 7,46 4,54 2,28 5,65 6,20 4,75 5,66 6,46 9,29 8,28 6,88 4,91 5,38       

                                                                

Mar/2019 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 

Rn (MJ/m².d) 21,04 24,33 22,90 25,24 8,76 17,48 13,54 27,45 28,78 27,69 32,43 32,90 31,71 38,62 34,90 32,39 14,47 29,31 42,55 43,60 42,80 43,33 43,26 42,77 39,93 42,18 38,96 37,39 40,45 28,53 36,39 

G (MJ/m².d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T (°C) 12,90 14,20 12,60 13,80 13,90 12,10 11,40 12,50 14,00 14,00 15,00 13,00 11,50 13,40 15,40 15,10 12,00 13,00 14,60 14,50 13,80 14,70 16,40 16,10 17,90 17,60 16,90 16,00 15,20 14,80 15,60 

u2 (m/s) 5,69 4,56 3,36 3,08 7,47 6,72 3,94 5,89 3,25 4,72 4,17 3,92 7,58 4,78 2,31 2,83 3,11 5,64 4,28 4,94 3,28 3,58 4,22 4,61 4,14 6,14 4,03 2,97 3,08 2,92 2,53 

Patm (kPa) 102,27 102,79 102,53 102,27 101,52 101,15 101,87 102,54 103,18 103,19 103,01 102,93 103,13 102,97 102,59 102,19 102,38 102,37 102,46 102,56 102,53 102,47 102,16 102,05 101,76 101,35 101,99 102,28 102,08 101,69 101,20 

UR (%) 70,40 68,10 77,00 70,80 82,40 71,10 71,00 63,10 62,20 70,30 57,00 64,30 55,90 46,10 43,30 52,90 67,10 53,60 39,50 38,40 45,90 35,70 34,20 42,60 36,40 27,90 38,20 45,10 43,30 44,50 49,20 

es (kPa) 1,49 1,62 1,46 1,58 1,59 1,41 1,35 1,45 1,60 1,60 1,71 1,50 1,36 1,54 1,75 1,72 1,40 1,50 1,66 1,65 1,58 1,67 1,87 1,83 2,05 2,01 1,93 1,82 1,73 1,68 1,77 

ea (kPa) 1,05 1,10 1,12 1,12 1,31 1,00 0,96 0,91 0,99 1,12 0,97 0,96 0,76 0,71 0,76 0,91 0,94 0,80 0,66 0,63 0,72 0,60 0,64 0,78 0,75 0,56 0,74 0,82 0,75 0,75 0,87 

∆ (kPa/°C) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,09 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 

γ (kPa/°C) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

ET0 (mm/d) 4,62 5,54 4,70 5,62 2,37 3,97 3,32 5,81 6,61 5,86 7,65 6,86 6,40 8,69 8,91 7,98 3,67 6,78 10,13 10,26 9,69 10,54 11,23 10,52 11,07 12,07 10,43 9,49 9,89 7,56 9,06 

                                                                

Abr/2019 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00   

Rn (MJ/m².d) 19,40 31,51 25,42 29,03 31,48 33,78 15,39 32,93 33,62 37,20 38,02 43,22 23,37 17,76 29,74 39,17 12,02 25,79 19,42 39,78 46,91 37,62 34,72 28,56 32,37 37,82 49,20 47,17 51,24 46,54   

G (MJ/m².d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

T (°C) 14,50 13,90 11,10 10,60 9,80 11,10 12,60 12,70 12,60 12,50 12,70 14,00 14,50 15,70 14,30 13,60 13,10 13,50 13,40 17,00 16,70 14,40 10,80 13,30 12,50 13,30 15,60 19,30 18,40 15,50   
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u2 (m/s) 2,33 3,25 5,78 3,81 4,33 4,61 4,67 3,69 4,33 4,42 4,75 3,50 2,81 3,14 3,56 3,39 6,17 2,97 2,64 5,14 4,89 4,67 4,56 7,61 4,86 4,44 5,22 3,44 5,06 5,50   

Patm (kPa) 101,41 101,76 101,33 100,77 100,50 101,02 101,38 101,67 101,91 102,14 102,19 102,06 102,09 101,78 101,62 101,58 100,90 101,37 101,61 101,58 101,13 100,44 100,36 100,54 101,73 102,73 102,56 102,02 101,78 101,69   

UR (%) 66,70 66,50 58,70 60,00 66,00 63,80 78,30 69,00 65,10 69,70 64,00 58,10 74,20 82,60 70,00 65,50 79,00 71,10 72,00 53,90 46,00 67,60 61,80 76,80 61,00 58,20 52,20 46,00 42,80 60,70   

es (kPa) 1,65 1,59 1,32 1,28 1,21 1,32 1,46 1,47 1,46 1,45 1,47 1,60 1,65 1,78 1,63 1,56 1,51 1,55 1,54 1,94 1,90 1,64 1,30 1,53 1,45 1,53 1,77 2,24 2,12 1,76   

ea (kPa) 1,10 1,06 0,78 0,77 0,80 0,84 1,14 1,01 0,95 1,01 0,94 0,93 1,23 1,47 1,14 1,02 1,19 1,10 1,11 1,04 0,87 1,11 0,80 1,17 0,88 0,89 0,93 1,03 0,91 1,07   

∆ (kPa/°C) 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12 0,11 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,14 0,13 0,11   

γ (kPa/°C) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07   

ET0 (mm/d) 4,90 6,89 5,51 5,96 5,77 6,45 3,39 6,64 6,78 7,02 7,41 9,22 5,31 4,06 6,47 8,13 2,92 5,68 4,53 9,58 11,21 7,70 6,63 5,09 6,71 7,92 10,63 12,39 12,80 9,60   

                                                                

Mai/2019 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 

Rn (MJ/m².d) 45,61 45,58 49,66 51,03 48,15 33,53 11,85 12,73 10,93 20,51 46,58 51,17 52,38 51,06 51,64 36,85 31,28 38,13 34,67 33,99 36,36 40,55 34,91 38,85 43,10 48,80 39,12 45,39 51,68 51,53 50,17 

G (MJ/m².d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T (°C) 15,40 18,90 20,70 18,80 16,90 15,20 15,10 14,60 15,20 16,20 18,80 24,70 25,80 23,60 20,90 14,70 13,90 13,80 15,40 15,40 16,90 17,40 16,60 16,70 20,00 21,20 17,20 19,50 24,10 26,40 25,10 

u2 (m/s) 6,61 5,11 3,39 4,08 2,92 2,83 4,92 3,92 4,97 3,64 4,06 4,92 4,56 3,36 4,50 6,97 5,44 4,11 3,25 3,44 3,56 4,72 5,69 8,81 6,83 6,00 6,97 6,78 5,94 5,03 3,67 

Patm (kPa) 101,34 101,11 101,07 101,34 101,74 102,07 101,90 101,69 101,66 101,85 102,06 101,84 101,58 101,45 101,41 101,55 101,85 101,78 101,59 101,63 101,71 101,83 102,02 101,77 101,81 101,83 101,66 101,56 101,81 101,93 101,90 

UR (%) 64,40 51,00 40,50 41,80 54,20 59,50 87,50 85,40 89,00 76,70 52,30 27,50 19,10 30,90 39,40 63,20 55,20 56,00 57,20 61,70 63,40 60,10 62,40 53,50 40,40 43,10 61,90 45,50 27,10 22,00 30,30 

es (kPa) 1,75 2,18 2,44 2,17 1,93 1,73 1,72 1,66 1,73 1,84 2,17 3,11 3,32 2,91 2,47 1,67 1,59 1,58 1,75 1,75 1,93 1,99 1,89 1,90 2,34 2,52 1,96 2,27 3,00 3,44 3,19 

ea (kPa) 1,13 1,11 0,99 0,91 1,04 1,03 1,50 1,42 1,54 1,41 1,13 0,86 0,63 0,90 0,97 1,06 0,88 0,88 1,00 1,08 1,22 1,19 1,18 1,02 0,94 1,09 1,21 1,03 0,81 0,76 0,97 

∆ (kPa/°C) 0,11 0,14 0,15 0,14 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,14 0,19 0,20 0,18 0,15 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,14 0,15 0,12 0,14 0,18 0,20 0,19 

γ (kPa/°C) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

ET0 (mm/d) 8,93 11,45 13,76 13,13 11,44 7,94 2,60 2,86 2,37 4,88 11,63 16,77 18,15 15,75 14,24 7,54 7,22 8,31 8,26 7,89 8,61 9,48 8,03 9,08 12,24 13,48 8,73 11,95 16,81 18,15 16,23 

                                                                

Jun/2019 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00   

Rn (MJ/m².d) 50,74 48,97 39,63 29,58 43,58 28,72 45,46 46,70 46,31 49,04 48,49 51,39 47,71 23,73 42,53 42,41 33,53 27,90 31,96 29,16 49,85 45,60 - 18,92 30,97 26,50 48,35 47,03 47,60 49,82   

G (MJ/m².d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

T (°C) 24,90 25,00 18,90 16,80 15,30 14,70 15,10 15,10 16,10 16,00 16,00 15,60 14,90 15,10 16,10 16,30 15,80 17,30 18,10 16,70 17,30 17,70 - 17,90 19,10 18,10 18,50 19,70 19,40 18,30   

u2 (m/s) 4,06 3,69 3,64 3,94 4,19 5,14 4,28 5,53 3,25 5,58 7,00 6,94 4,67 3,53 3,58 5,22 4,00 7,00 4,28 4,33 5,08 3,83 - 2,19 2,58 2,36 3,39 4,89 5,83 6,39   

Patm (kPa) 101,78 101,78 101,80 101,62 101,89 101,48 102,04 102,15 102,17 102,07 101,65 101,48 101,42 101,84 102,17 101,95 101,69 101,48 101,69 101,82 101,88 101,57 - 101,56 101,60 101,66 101,86 101,72 101,64 101,94   

UR (%) 28,70 23,00 60,20 64,10 52,80 68,10 53,60 51,90 58,60 57,70 56,20 49,00 55,00 61,60 58,70 54,20 62,80 80,20 72,00 64,10 54,60 54,60 - 63,80 59,80 71,40 63,80 56,00 58,00 61,90   

es (kPa) 3,15 3,17 2,18 1,91 1,74 1,67 1,72 1,72 1,83 1,82 1,82 1,77 1,69 1,72 1,83 1,85 1,80 1,97 2,08 1,90 1,97 2,03 - 2,05 2,21 2,08 2,13 2,30 2,25 2,10   

ea (kPa) 0,90 0,73 1,31 1,23 0,92 1,14 0,92 0,89 1,07 1,05 1,02 0,87 0,93 1,06 1,07 1,00 1,13 1,58 1,50 1,22 1,08 1,11 - 1,31 1,32 1,48 1,36 1,29 1,31 1,30   

∆ (kPa/°C) 0,19 0,19 0,14 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 - 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,13   

γ (kPa/°C) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 - 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07   

ET0 (mm/d) 16,48 16,44 9,95 7,27 9,83 6,29 10,00 10,04 10,50 10,33 10,07 10,88 10,14 6,02 9,72 9,73 7,78 5,65 7,49 7,14 11,29 10,99 - 5,41 8,38 6,75 11,38 11,66 11,32 10,82   
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Tabela A.6: Evapotranspiração total e necessidade mensal por sector 

Sector Mês 
ET0, média 

[mm/dia] 
ks kd kmc kL 

ET média 

[mm/dia] 
ET total [m/dia] Área [m²] 

Necessidade 

Diária [m³] Média [m³] 

1 

Janeiro 4,05 0,50 

0,70 1,00 

0,35 1,418 0,001418 

40,00 

0,0567 

0,1043 

Fevereiro 5,64 0,50 0,35 1,974 0,001974 0,0790 

Março 7,65 0,50 0,35 2,679 0,002679 0,1072 

Abril 7,11 0,50 0,35 2,489 0,002489 0,0995 

Maio 10,58 0,50 0,35 3,702 0,003702 0,1481 

Junho 9,65 0,50 0,35 3,376 0,003376 0,1351 

2 

Janeiro 4,05 0,42 0,29 1,191 0,001191 

80,00 

0,0953 

0,1751 

Fevereiro 5,64 0,42 0,29 1,658 0,001658 0,1327 

Março 7,65 0,42 0,29 2,251 0,002251 0,1800 

Abril 7,11 0,42 0,29 2,090 0,002090 0,1672 

Maio 10,58 0,42 0,29 3,110 0,003110 0,2488 

Junho 9,65 0,42 0,29 2,836 0,002836 0,2269 

3 

Janeiro 4,05 0,47 0,33 1,333 0,001333 

64,00 

0,0853 

0,1568 

Fevereiro 5,64 0,47 0,33 1,856 0,001856 0,1188 

Março 7,65 0,47 0,33 2,518 0,002518 0,1612 

Abril 7,11 0,47 0,33 2,339 0,002339 0,1497 

Maio 10,58 0,47 0,33 3,480 0,003480 0,2227 

Junho 9,65 0,47 0,33 3,174 0,003174 0,2031 

4 

Janeiro 4,05 0,50 0,35 1,418 0,001418 

48,00 

0,0680 

0,1251 

Fevereiro 5,64 0,50 0,35 1,974 0,001974 0,0948 

Março 7,65 0,50 0,35 2,679 0,002679 0,1286 

Abril 7,11 0,50 0,35 2,489 0,002489 0,1195 

Maio 10,58 0,50 0,35 3,702 0,003702 0,1777 
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Junho 9,65 0,50 0,35 3,376 0,003376 0,1621 

5 

Janeiro 4,05 0,37 0,26 1,049 0,001049 

48,00 

0,0504 

0,0926 

Fevereiro 5,64 0,37 0,26 1,461 0,001461 0,0701 

Março 7,65 0,37 0,26 1,983 0,001983 0,0952 

Abril 7,11 0,37 0,26 1,842 0,001842 0,0884 

Maio 10,58 0,37 0,26 2,740 0,002740 0,1315 

Junho 9,65 0,37 0,26 2,498 0,002498 0,1199 
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B. Anexo 

 

 

Figura B.1: Alçado da parede com divisão por sectores (ÁreaGolfe) 
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Figura B.2: Alçado da parede com divisão por espécies (ÁreaGolfe) 

 


