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ARQUITETURA SUSTENTÁVEL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: ESTUDO DE CASO NO 
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS MACAÉ/RJ 

  
 

RESUMO 

 

A humanidade vem necessitando progressivamente de fontes alternativas de energia, e devido ao 

crescimento populacional, o consumo de energia, água e seu desperdício vem aumentado. O projeto 

de arquitetura tem grande importância por garantir entre outros aspectos o conforto térmico e a redução 

do consumo de energia, além do desenvolvimento de novos conceitos, materiais e tecnologias 

construtivas. Este trabalho propõe inicialmente propostas de intervenção no Instituto Federal 

Fluminense, campus Macaé para otimizar sua eficiência energética, conforto ambiental e seu consumo 

de água. Objetiva-se alcançar tais otimizações a partir da Arquitetura Sustentável analisando a 

utilização de painel fotovoltaico, telhado verde, e aproveitamento da água de chuva. Posteriormente, 

foi escolhido fazer um estudo mais detalhado do Telhado Verde e uma proposta de projeto para o IFF 

Macaé. A metodologia utilizada foi uma pesquisa exploratória descritiva a fim de proporcionar 

informações sobre o assunto a ser investigado com levantamento bibliográfico. Espera-se que seja 

proporcionada compreensão de assuntos relacionados à sustentabilidade, eficiência energética, 

educação ambiental, arquitetura sustentável e Telhado Verde. Ao longo da pesquisa, por iniciativa da 

rede IFF foi implementado o uso de painéis fotovoltaicos para um futuro sustentável da instituição. 

Por fim, almeja-se que o meio utilizado para a proposta de Telhado Verde possa favorecer a qualidade 

da edificação e do ambiente de trabalho e estudos dos servidores e alunos do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 

Palavras-chave: Arquitetura Sustentável, Painel Fotovoltaico, Telhado Verde, Aproveitamento de 

Água de Chuva. 
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SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND EFFICIENCY ENERGY: CASE OF STUDY AT THE 

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS MACAÉ / RJ 

 

ABSTRACT 

 

Humanity is increasingly in need of alternative energy resources due to the population growth and 

technological evolution, as a result, water consumption and its waste is increasing. The architecture 

project has great importance for ensuring, among other aspects, the thermal comfort and the reduction 

of energy consumption, as well as the development of new concepts, materials and constructive 

technologies. This paper proposes interventions at IFF Macaé to optimize its energy efficiency, 

environmental comfort and its water consumption. The objective is to achieve such optimizations from 

the Sustainable Architecture proposing the use of photovoltaic panel, green roof, and use of rainwater, 

respectively. The methodology used was an exploratory descriptive research in order to provide 

information on the subject that is being investigate with a bibliographical survey. It is expect that 

understanding of issues related to sustainability, energy efficiency, environmental education and 

sustainable architecture will be provide. Finally, it is hope that the processes used, photovoltaic panel, 

green roof, and use of rainwater, may favor the quality of the building and the environmental work and 

study of the employees and students of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Fluminense. 

Keywords: Sustainable Architecture, Photovoltaic Panel, Green Roof, Rainwater Harvesting. 
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APRESENTAÇÃO 

A fim de contribuir para a linha de pesquisa Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação foi 

pensada numa investigação que contribuísse também para o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Fluminense, o IFF de Macaé/RJ. Pela experiência em Arquitetura Sustentável proveniente 

da graduação, pensou-se em estudar a aplicação de técnicas de Arquitetura Sustentável, principalmente 

para a redução de custos do objeto de intervenção e aproveitamento de recursos naturais. Foram então 

ponderadas três técnicas para contribuição de maneira viável e com poucas alterações construtivas e 

estruturais que são a utilização de painéis fotovoltaicos, telhado verde, e aproveitamento da água de 

chuva.  

A dissertação é dividida em dois seguimentos, um artigo de revisão bibliográfica e um segundo 

artigo com as aplicações exequíveis com uma característica mais técnica, com análise de pesquisas, 

dados, e proposta de projeto. O objetivo deste trabalho é desenvolver métodos de aplicação de 

arquitetura sustentável e eficiência energética, estudando técnicas viáveis de arquitetura sustentável e 

propor aplicações de arquitetura sustentável no IFF Macaé com vista à eficiência energética, conforto 

ambiental e práticas socialmente sustentáveis.  

O primeiro artigo tem sua revisão bibliográfica fundamentada em um tripé conceitual 

desenvolvido a partir do tripé da sustentabilidade relacionando os termos econômico, social e 

ambiental através da eficiência energética, práticas ambientalmente sustentáveis e conforto ambiental. 

A partir deles foram consideradas as intervenções, além de sugestões de educação ambiental a ser 

aplicada aos alunos da instituição.  

O segundo artigo foi pautado nas aplicações do que foi abordado no primeiro artigo, fazendo 

um recorte para o Telhado Verde. Ele apresenta explicações mais aprofundadas de estudos realizados 

que comprovam a eficiência do Telhado Verde, suas vantagens, técnicas de implantação, especificação 

de espécies e por fim, uma proposta de projeto com imagens tridimensionais para visualização espacial 

da abrangência do Telhado Verde junto à vegetação existente.  
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ARTIGO CIENTÍFICO 1 

 

ESTUDO DE APLICAÇÃO DA ARQUITETURA SUSTENTÁVEL NO INSTITUTO 

FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS MACAÉ/RJ 

 

STUDY OF APPLICATION OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE AT THE INSTITUTO FEDERAL 

FLUMINENSE CAMPUS MACAÉ / RJ 

 

Sabrina Zanon Branco - IFFluminense/PPEA 

Augusto Eduardo Miranda Pinto - IFFluminense/PPEA 

Marcos Antonio Cruz Moreira - IFFluminense/PPEA 

 

 

RESUMO 

Em meio ao crescimento populacional e a crise da sustentabilidade, a sobrevivência humana vem 

esperando mecanismos como inovações tecnológicas para mitigar ou até solucionar alguns problemas 

ambientais, já que vários aspectos dos dias atuais podem ser reflexo da desordem do consumo de 

recursos naturais e poluição proveniente das Revoluções Industriais. Iniciativas de emprego de 

medidas para redução de impactos ambientais têm recebido atenção de diversos países para prédios 

públicos, e o Instituto Federal Fluminense, como uma edificação pública já consolidada, pode ter 

contribuições para seu melhor desempenho energético. O objetivo geral é desenvolver métodos de 

aplicação de arquitetura sustentável e eficiência energética para o Instituto Federal Fluminense, 

campus Macaé. O objetivo específico foi estudar técnicas viáveis de arquitetura sustentável e propor 

aplicações de arquitetura sustentável no Instituto Federal Fluminense campus Macaé com vista à 

eficiência energética, conforto ambiental e práticas socialmente sustentáveis. Este artigo conta com 

uma metodologia exploratória descritiva de revisão bibliográfica para compreensão de conteúdos 

abordados. Foi desenvolvido um tripé conceitual baseado no tripé da sustentabilidade para se discorrer 

sobre eficiência energética, conforto ambiental e práticas socialmente sustentáveis, onde foram 

estudadas a utilização de painel fotovoltaico, telhado verde e aproveitamento da água de chuva, sendo 

que o Telhado Verde foi escolhido para dar prosseguimento à pesquisa para propiciar um melhor 

desempenho do objeto de intervenção. 

Palavras-chave: Arquitetura Sustentável, Painel Fotovoltaico, Telhado Verde, Aproveitamento de 

Água de Chuva. 



3 

ABSTRACT 

Within the population growth and the crisis of sustainability, human survival has been waiting for 

mechanisms such as technological innovations to mitigate or even solve some environmental problems, 

since many aspects of the present day may reflect the disorder of natural resource consumption and 

pollution from the Revolution. Industrials. Initiatives for the use of environmental impact reduction 

measures have received attention from several countries for public buildings, and the Fluminense 

Federal Institute, as an already consolidated public building, can make contributions to its better 

energy performance. The overall objective is to develop sustainable architecture and energy efficiency 

application methods for the Fluminense Federal Institute, Macaé campus. The specific objective was 

to study viable sustainable architecture techniques and propose sustainable architecture applications 

at the Fluminense Federal Institute Macaé campus with a view to energy efficiency, environmental 

comfort and socially sustainable practices. This article has a descriptive exploratory methodology of 

bibliographic review to understand the contents covered. A conceptual tripod based on the 

sustainability tripod was developed to discuss energy efficiency, environmental comfort and socially 

sustainable practices, where it was proposed the use of photovoltaic panel, green roof and use of 

rainwater to provide better performance of the intervention object. 

 

Keywords: Sustainable Architecture, Photovoltaic Panel, Green Roof, Rainwater Harvesting. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

A geração de energia elétrica segundo a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) de 2021 

aumentou 33,257 GWh de 2017 a 2020, porém houve oscilações para mais e para menos nesse período 

de tempo. De fato, o consumo de energia elétrica vem aumentando e a busca por economia de energia 

também. Aliás, a micro e mini geração de energia fotovoltaica cresceram consideravelmente. (ANEEL, 

2021).  

O projeto de arquitetura, como de residências e prédios públicos e comerciais, tem grande 

importância por garantir entre outros aspectos o conforto térmico e a redução do consumo de energia, 

além do desenvolvimento de novos conceitos, materiais e tecnologias construtivas. Cabe aos arquitetos 

uma grande responsabilidade de desafiar inúmeros fatores para assegurar o conforto e eficiência da 

construção, seja qual for seu uso. 

A proposta de projeto fruto deste trabalho foi desenvolvida com base nos conceitos de 
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arquitetura sustentável e de eficiência energética em prédios públicos, tendo como objeto de 

intervenção o Instituto Fluminense campus Macaé. O interesse pelo tema deu-se pela dificuldade que 

as edificações têm em ser sustentáveis, principalmente as consolidadas, e pela necessidade de procura 

de recursos alternativos e renováveis para edificações escolares existentes que consomem cada vez 

mais energia elétrica. 

Este trabalho teve como objetivo geral estudar métodos de aplicação de arquitetura sustentável 

e eficiência energética para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, campus 

Macaé. Como objetivos específicos estudar técnicas viáveis de arquitetura sustentável e propor 

aplicações de arquitetura sustentável no IFF Macaé com vista à eficiência energética, conforto 

ambiental e práticas socialmente sustentáveis. 

O Instituto Federal Fluminense vem expandindo fisicamente, e a crescente demanda energética 

de suas instalações demonstrando a necessidade do Instituto em tornar seus edifícios energeticamente 

eficientes. Na Instrução Normativa nº. 2 de 4 de junho de 2014, artigo 5º, “Os projetos de edificações 

públicas federais novas devem ser desenvolvidos ou contratados visando, obrigatoriamente, à obtenção 

da ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) Geral de Projeto classe ‘A’.” (BRASIL, 

2014). Apesar da normativa visar as novas construções, não significa que as edificações consolidadas 

dos prédios públicos federais não precisem se tornar mais sustentáveis e energeticamente eficientes. 

Seria melhor tentar alcançar uma maior eficiência nesses prédios. 

 

As iniciativas para adoção de medidas de eficiência energética em prédios públicos 
vêm recebendo a atenção especial de diversos países pela sua importância em 
contribuir na redução das emissões que impactam o clima do planeta ou pelo papel 
tecnológico estratégico que desempenham nas empresas num mercado cada vez mais 
competitivo e globalizado (BRASIL, 2011 p.77) 

 

Em um prédio institucional o fluxo de usuários é constante e a ocupação em um único ambiente 

pode ser grande, como em auditórios, laboratórios de informática e salas de aula. Portanto, seu 

consumo de energia está relacionado pela quantidade de calor sentido pelos usuários. Devido ao objeto 

de estudo ser uma edificação pública, porém consolidada, almeja-se contribuir para seu melhor 

desempenho. Tal contribuição para um prédio público federal é de suma importância pela sua imagem 

perante a sociedade e os usuários, dentre eles os estudantes que podem um dia também contribuir para 

a sociedade. Corroborando com a relevância, pretende-se, então, aplicar conceitos de arquitetura 

sustentável no Instituto Federal Fluminense, campus Macaé de forma viável e exequível visto que é 

uma edificação consolidada. 

Este artigo conta com uma metodologia exploratória, contando com revisão bibliográfica para 
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compreensão dos conteúdos abordados. As fontes utilizadas baseiam-se em periódicos, livros e 

legislações, contando com autores que são conhecedores dos temas, como Lamberts, que atua e 

pesquisa a área de eficiência energética e conforto térmico. Esta pesquisa qualitativa demonstrará no 

decorrer do texto os assuntos a serem propostos a seguir que, por sua vez, um será selecionado para 

pesquisa futura. 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A sociedade e a economia atual, segundo Resende, Brito e Freitas (2017), têm seu modo de 

vida baseado no capitalismo, um modelo econômico notado pelo antropocentrismo que se desenvolveu 

ao longo dos séculos e se disseminou principalmente na Revolução Industrial. Tal modelo “tem 

causado vários danos ao meio ambiente. Portanto recursos naturais eram utilizados de forma 

desordenada e predatória sem pensar nos limites de carga.” (LIRA e CÂNDIDO, 2013 p.13).  

A desordem do consumo dos recursos naturais e a poluição oriunda das Revoluções industriais 

podem estar refletindo em vários aspectos nos dias atuais. Rensi e Schenini (2006) apontam que os 

avanços tecnológicos acompanharam o desenvolvimento, onde os grandes centros atraíam 

investimentos. No entanto, surgiu o cenário da escassez dos recursos naturais disponíveis. Assim 

sendo, sucedeu-se a necessidade por progressos nos cuidados ao meio ambiente, leis ambientais, 

relatórios de práticas e políticas ambientalmente corretas, conferências mundiais, e assim por diante a 

fim de possibilitar que a sociedade evolua num sentido menos antropocêntrico. 

Segundo Damasio (1994) para a sobrevivência humana na crise da sustentabilidade é 

necessário confiar nos mecanismos biológicos altamente evoluídos, como na estratégia da 

sobrevivência supra instintiva desenvolvida na sociedade, que é transmitida pela cultura, e requer para 

a sua aplicação, consciência, na deliberação fundamentada e na força de vontade. O sucesso evolutivo 

da humanidade que gerou o estado insustentável, traços comportamentais, instinto de sobrevivência, o 

crescimento da população, demandas tecnológicas e energéticas. Damasio (1994) também aponta que 

enquanto a situação está insustentável, a população encontra-se estagnada, não faz nada para resolver, 

se negando a perceber o que está acontecendo, é a negação coletiva e, com isso, o mundo entrou em 

uma era de crescimento antieconômico, crescimento que empobrece gerado por uma dinâmica de 

crescimento global de aceleração em que os benefícios e custos são distribuídos de forma desigual. 

Rees (2017) também aponta o termo “zero growth”, crescimento zero, que pode ser entendido 

como um processo econômico como alternativa para resolver o problema do meio ambiente, e pode-
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se relacionar à ‘economia estacionária’. A produção e o consumo deveriam ser suficientes para uma 

qualidade de vida satisfatória e para não procurar qualquer que seja a riqueza. Seria uma mudança de 

mentalidade muito forte, do mesmo jeito para o decrescimento sereno, seguindo a lógica dos 8 R’s, 

(que será explicado adiante no item 2.3.1) que prega uma equidade de padrões onde os países ricos 

desaceleram seu crescimento e os pobres crescem e desenvolvem; mas seria uma outra utopia pois a 

população dos países ricos não querem “reduzir” o seu padrão de vida, já os pobres querem “aumentar” 

o seu padrão, esta equidade está bem distante da realidade onde o egocentrismo, os status e a ostentação 

estão em alta na sociedade do capitalismo exacerbado. 

A indústria da construção civil é um dos grandes agentes de impacto para o meio ambiente por 

consumir muitos recursos naturais e gerar muitos resíduos, desde a produção dos insumos, à execução, 

e posteriormente na utilização. “Uma estrutura ambientalmente sustentável é aquela que se preocupa 

com todos os processos contidos no erguimento da obra e também no seu entorno. ” (ASSIS, 

COLOMBINI, 2002 p.1). Ademais, atualmente, a arquitetura explora muitos recursos naturais, mas 

também começou uma atenção maior com a sustentabilidade. 

 

A sustentabilidade poderia ser melhor compreendida em termos de "Lugar", "Permanência" e 
"Pessoas". O Lugar contém as três dimensões do espaço, a Permanência é a quarta dimensão 
do tempo e a categoria Pessoas representa uma quinta, a dimensão humana. O quadro das cinco 
dimensões da sustentabilidade é, sem dúvida, mais inclusivo, plural e útil para delinear 
políticas específicas em direção à sustentabilidade. (SEGHEZZO, 2009 p.539. Tradução 
nossa) 

 

Tal afirmação mostra a importância da relação lugar x permanência x usuário, uma relação que 

deve ser muito bem pensada na fase preliminar do projeto de arquitetura já que usuários estarão 

utilizando o espaço por um curto ou longo período de tempo. O estudo para o objeto de intervenção 

fundamenta-se em três conceitos ilustrados por um tripé conceitual da Figura 01. São eles, a eficiência 

energética, o conforto ambiental e a acessibilidade. Foi utilizado o conceito de tripé para melhor 

ilustrar e relacionar os termos que se fundamentou a pesquisa: Conforto Ambiental, Eficiência 

Energética e Práticas Socialmente Sustentáveis. 
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Figura 01 – Tripé conceitual da Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Asmetro, 2018, adaptado pela autora 

 

O termo sustentabilidade possui um escopo amplo, visando o desenvolvimento sustentável, 

qualidade de vida, e outros aspectos. A sustentabilidade também possui o seu tripé, desenvolvido por 

John Elkington (SLAPER; HALL, 2011), que são os fatores econômico, social e ambiental, que 

podem ser relacionados ao proposto acima, para este trabalho. O termo social associa-se ao bem-

estar do usuário com as práticas socialmente sustentáveis, o econômico à eficiência energética, e o 

ambiental ao conforto ambiental. 

 

2.1. Conforto Ambiental 

 

O aumento populacional nas áreas urbanas traz uma crescente preocupação com seu impacto 

pela sua maior demanda de construção civil e consumo de energia elétrica, consequentemente. 

Também aumentou a necessidade de prestação de serviços e muitos prédios públicos estão sendo 

construídos. Além disso, a climatização artificial, por exemplo, tornou-se mais acessível nos últimos 

anos, fazendo com que os projetistas não se preocupassem tanto nas questões de conforto ambiental. 

Porém, o alto consumo de energia elétrica dessas construções dependentes do ar condicionado vem 

chamando a atenção e agora está se pensando mais no conforto térmico. De acordo com a atividade 

executada, o corpo humano precisa de diferentes temperaturas externas para a busca do clima ameno, 

tanto que em uma academia a temperatura deve estar mais baixa que em um escritório, por exemplo. 
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As exigências humanas de conforto térmico estão relacionadas com o funcionamento do seu 
organismo, cujo mecanismo, complexo, pode ser, grosso modo, comparado a uma máquina 
térmica que produz calor segundo sua atividade. O homem precisa liberar calor em quantidade 
suficiente para que sua temperatura interna se mantenha na ordem de 37oC – homeotermia. 
(FROTA e SCHIFFER, 2001 p.15) 

 

Corbella e Yannas (2009) abordam tópicos fundamentais para que o profissional de arquitetura 

trabalhe com o clima e condicionantes locais e projetando edificações com baixo consumo energético, 

contribuindo assim, para uma arquitetura sustentável. Os tópicos são: controle solar, inércia térmica, 

iluminação natural, permeabilidade e hermeticidade, e áreas verdes. 

• Controle Solar: a atenção do projetista deve se concentrar na distribuição espacial e temporal 

da radiação incidente a fim de evitar um desconforto térmico em certos períodos do ano. Por exemplo, 

no verão a fachada sul demanda maior proteção solar, com sua hierarquia invertida conhecida do 

inverno. (CORBELLA, YANNAS, 2009) 

• Inércia térmica: é necessário amortecer as flutuações de temperatura externa da mesma 

maneira a reduzir os ganhos de calor resultantes do ingresso solar e das cargas internas. Edifícios com 

proteções externas apresentam uma maior estabilidade da temperatura interna. (CORBELLA, 

YANNAS, 2009) 

• Iluminação natural: aponta que não são necessárias grandes aberturas como na Europa com 

seu céu pouco luminoso, já que nos trópicos há abundância de luz. Pequenas aberturas com proteção 

de radiação solar satisfazem o conforto visual. O ideal é difundir a luz natural, fazendo com que ela 

seja distribuída uniformemente na edificação. (CORBELLA, YANNAS, 2009) 

• Permeabilidade e hermeticidade: os autores apontam que no clima tropical úmido os prédios 

precisam ser permeáveis a fim de possibilitar a ventilação interna, beneficiando assim, o conforto 

térmico dos usuários. Em suma, perfurações nas fachadas podem contribuir para o controle solar e 

deixam a ventilação natural fluir. (CORBELLA, YANNAS, 2009) 

• Áreas verdes: influenciam no conforto térmico e visual dos espaços, sendo possível 

transformar o microclima positivamente ou negativamente, sendo que nas zonas tropicais os usuários 

não devem ser expostos à radiação solar por um período distendido por causar um desconforto térmico 

e visual. , 

Existem também várias tecnologias aplicáveis ao projeto, cada vez melhores e mais eficientes. 

Portanto, para uma intervenção pontual no IFF campus Macaé pode-se contar com algumas técnicas 

para otimizar o consumo de energia e reduzir os impactos ambientais. Dentre eles, podem constar: os 

painéis fotovoltaicos, telhado vegetado e aproveitamento de água da chuva que serão desenvolvidos 

no item 2.5. Propostas de Arquitetura Sustentável para o IFF. 



9 

 

2.2. Eficiência Energética 

 

Foi elaborado pelo Ministério de Minas e Energia um ‘guia para eficiência energética nas 

edificações públicas’ que fornece informações e sugestões de processos técnicos objetivando a 

viabilização do uso eficiente da energia elétrica. Neste guia são apresentados alguns itens que devem 

ser considerados para a obtenção de um melhor desempenho energético. Este mesmo material aponta 

duas legislações que regem a Eficiência Energética no Brasil, como a Lei no 10.295, de 17 de outubro 

de 2001, e o Decreto no 4.059 de dezembro de 2001. 

A Lei no 10.295, de 17 de outubro de 2001, é chamada ‘Lei da Eficiência Energética’, ela 

dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, onde estabelece “níveis 

máximos de consumo específico de energia, ou mínimos de eficiência energética”. Além disso, o artigo 

quarto aponta que ‘O Poder Executivo desenvolverá mecanismos que promovam a eficiência 

energética nas edificações construídas no País.’ (BRASIL, 2001) 

Já o Decreto no 4.059 de 2001 veio para regulamentar a ‘Lei da Eficiência Energética’ e 

instituiu o CGIEE - Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, composto por 

órgãos e entidades como os Ministérios de Minas e Energia; Ciência e Tecnologia; Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior; Agência Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional do Petróleo; 

um representante de universidade brasileira e um cidadão brasileiro. O CGIEE, de acordo com o 

Decreto, recebe apoio técnico da ANEEL, INMETRO, PROCEL, e CONPET, sendo que, o artigo 15 

indica que compete ao Grupo Técnico, composto pelos Ministérios de Minas e Energia, do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Integração 

Nacional, e da Ciência e Tecnologia; PROCEL; e CONPET propor ao CGIEE: 

 

I - a adoção procedimentos para avaliação da eficiência energética das edificações; 
II - indicadores técnicos referenciais do consumo de energia das edificações para certificação 
de sua conformidade em relação à eficiência energética; e 
III - requisitos técnicos para que os projetos de edificações a serem construídas no país 
atendam os indicadores mencionados no item anterior. (BRASIL, 2001) 
 
 

Com o intuito de garantir uso racional das fontes de energia, procura-se cada vez mais sua 

utilização eficiente alcançando o mesmo resultado, evitando assim medidas mais drásticas, como o 

racionamento que afeta diretamente o conforto do usuário. Como o consumo de energia elétrica cresce 

oscilando e gradativamente ao longo dos anos, posteriormente poderá haver uma procura maior por 

sua geração, podendo ser criadas novas usinas hidrelétricas, que geram impacto ambiental e põem em 

risco a biodiversidade da área explorada. Então, seria mais coerente investir em programas de 
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economia e eficiência energética do que na implantação de novas usinas para mais geração de energia. 

 “A envoltória de uma edificação exerce uma grande influência em seu consumo de energia, 

principalmente por estar sujeita a fenômenos térmicos que ocorrem em seu entorno.” (CEPEL, 2015). 

Tem-se como principais elementos arquitetônicos que influenciam no consumo de energia das 

edificações a cobertura, janelas e portas, paredes, iluminação, e condicionamento de ar. 

Na cobertura, a transferência de calor para o interior do prédio varia, vai depender do material 

empregado, que influencia o consumo de energia no interior da edificação. Portanto, a escolha de um 

material com menor transmitância térmica auxilia na redução da temperatura interna, que reduz a 

necessidade de climatização artificial. Além disso, as janelas e portas influenciam diretamente na 

temperatura interna por permitirem a entrada de luz e calor, como também favorecem a circulação de 

ar para a retirada do calor interno. Para a redução do calor propiciado principalmente pelas janelas, 

utiliza-se películas bloqueadoras solares ou brise-soleil para bloqueio dos raios solares diretamente 

incidentes. Nas paredes, podem ser empregados materiais com maior grande capacidade de isolamento 

térmico a fim de reduzir os efeitos da radiação solar. E para reduzir a absorção de calor proveniente da 

radiação, é ideal a utilização de pinturas de cores claras. (MME, sem ano) 

Outro elemento de grande influência no consumo de energia é a iluminação. Primeiramente, 

deve-se optar por lâmpadas que possuem Selo Procel de Economia de Energia categoria A (onde A é a 

mais eficiente e E a menos eficiente energeticamente), como as de LED, e luminárias que garantam 

um maior nível de reflexão da luz. Outro fator é o ar condicionado, que é o sistema de climatização 

mais utilizado em prédios públicos e comerciais. Em pequeno porte, que é o caso do IFF campus 

Macaé, utiliza-se ar condicionado de janela ou os modelos Split, e a eficiência é dada pelo correto 

dimensionamento de BTU’s (British Thermal Unit, Unidade Térmica Britânica) e pelo Selo Procel 

Classe A. (MME, sem ano) O dimensionamento correto de BTU’s evita o consumo excessivo e 

desnecessário de energia elétrica.  

 

2.3. Práticas Socialmente Sustentáveis 

 

De acordo com o WCED (World Comission on Enviromental and Development, 1987) o 

conceito de Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes 

sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas necessidades. Tal conceito 

compreende duas palavras-chave: “necessidades”, em particular as necessidades básicas das 

populações menos favorecidas que merecem prioridade; e a ideia de “limitações” imposta pelo estado 

de tecnologia e organização social na capacidade ambiental de atender as necessidades futuras. A 

preocupação com o bem-estar da população e a consciência ambiental estão presentes tornando 
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necessária a garantia da satisfação tanto das gerações do presente quanto do futuro, e cabe a todos 

preservarem os bens e principalmente os recursos naturais. Sendo assim, buscam-se alternativas que 

contribuam para uma sociedade mais sustentável e igualitária. Para tal, pequenas iniciativas podem ser 

iniciadas a fim de garantir as três dimensões da sustentabilidade: econômica, ambiental e social. Tais 

passos podem ser satisfeitos no ambiente de trabalho, como no IFF campus Macaé. 

Outrossim, a satisfação das necessidades e aspirações humanas é, obviamente, um objetivo da 

atividade produtiva, que pode parecer redundante afirmar seu papel central no conceito de 

desenvolvimento sustentável. Muitas vezes a pobreza é tal que as pessoas não podem satisfazer as suas 

necessidades de sobrevivência e bem-estar, mesmo se os bens e serviços estão disponíveis. Ao mesmo 

tempo, as demandas daqueles que não estão na pobreza podem ter grandes consequências ambientais. 

(WCED, 1987) 

Sendo assim, buscam-se alternativas que contribuam para uma sociedade mais sustentável e 

igualitária. Para tal, pequenas iniciativas podem ser iniciadas a fim de garantir as três dimensões da 

sustentabilidade: econômica, ambiental e social. Tais passos podem ser satisfeitos no ambiente de 

trabalho e estudo, como no IFF de Macaé. 

O uso racional da energia elétrica e dos recursos naturais, como a água, garantem a contenção 

de gastos que podem ser aplicados em outros setores, visto que se trata de um órgão público. No 

ambiente de trabalho não muito é diferente. Os usuários utilizam os sanitários e as torneiras, onde a 

economia pode ser dada como um simples exemplo de consumo consciente da água potável como a 

utilização de torneiras ditas econômicas, com temporizador ou que tem seu jato de água reduzido, além 

da utilização de bacias sanitárias com caixa acoplada de válvula dupla, que regula o volume de água 

necessária para a descarga. 

Os ambientes de trabalho utilizam a energia elétrica geralmente através de computadores, 

lâmpadas e condicionadores de ar, que podem ser substituídos por equipamentos mais modernos que 

consomem menos energia elétrica, inclusive as novas lâmpadas de LED. Além disso, a utilização de 

tecnologias limpas faz-se necessária, como o reaproveitamento da água da chuva para irrigação e a 

implantação de painéis fotovoltaicos para a geração de energia elétrica. Tal tecnologia permite aos 

usuários conforto com atenção ao meio ambiente. 

Adicionalmente, as práticas socialmente sustentáveis devem ser adotadas como 

responsabilidade social e educação ambiental. O Instituto Federal Fluminense, com sua imagem 

institucional de referência, tem um grande papel e responsabilidade com o seu corpo corporativo e 

com seus estudantes, por formar indivíduos sensibilizados com as questões ambientais. Por mais que 

medidas sejam tomadas, sempre haverá um impacto, porém, cabe à sociedade como um todo a 

preocupação com o mesmo e tentar ao máximo reduzi-lo, procurando sempre alcançar a 
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responsabilidade ambiental e tornando suas práticas socialmente sustentáveis.  

Pode-se enfatizar a importância da educação ambiental no ambiente institucional no IFF a partir 

da Política Nacional da Educação Ambiental, onde no Artigo 10 está escrito “A educação ambiental 

será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 

modalidades do ensino formal. ” Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. Nos parágrafos deste artigo constam 

itens como a não implementação de disciplina específica no currículo, e os professores de todos os 

níveis e disciplinas devem ter em seus currículos a dimensão ambiental. Práticas e mudanças podem 

ser desenvolvidos no ambiente de aprendizado, como os “8 R’s” desenvolvido por Serge Latouche em 

2009. 

  

2.3.1. Os ‘8 R’s’ e o Decrescimento Sereno 

 

O conceito de ecodesenvolvimento possuía uma visão inter-relacional global entre 

subdesenvolvimento e superdesenvolvimento a fim de um crescimento e desenvolvimento que 

garantissem as questões econômicas e sociais. Latouche (2009) em seu livro ‘Pequeno Tratado Do 

Decrescimento Sereno’ aponta que as ações passadas geraram consequências no desequilíbrio atual, 

além de ser projeto ecossocialista abrangendo as esferas ecológicas e socialistas. Entendeu-se que o 

decrescimento era a garantia do desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, como os da África, e 

a estagnação dos países superdesenvolvidos, como os Estados Unidos até que se atingisse a equidade. 

 
 
O desequilíbrio climático que nos ameaça hoje é fruto de nossas “loucuras” de ontem. Em 
compensação, a revolução exigida para a construção de uma sociedade autônoma de 
decrescimento pode ser representada pela articulação sistemática e ambiciosa de oito 
mudanças interdependentes que se reforçam mutuamente. Podemos sintetizar o conjunto delas 
num “círculo virtuoso” de oito “erres”. (LATOUCHE, 2009). 
 

 Os oito ‘R’s’ que podem levar ao processo de decrescimento sereno são: reavaliar, 

reconceituar, reestruturar, redistribuir, relocalizar, reduzir, reutilizar e reciclar. Para a construção de 

uma sociedade autônoma de decrescimento, ele trata por exemplo sobre os valores burgueses; a 

mudança de valores; a questão concreta da saída do capitalismo; distribuição de riquezas e acesso ao 

patrimônio natural; produção em escala local; diminuição dos impactos da produção e do consumo; e 

outros. A construção de um funcionamento ideal é um tanto utópica pois o egocentrismo e o 

consumismo dos desenvolvidos fala mais alto na produção em grande escala, e o que alimenta tal 

crescimento é o desejo dos subdesenvolvidos de atingir este patamar. Por exemplo, de acordo com o 

autor, na época em que foi escrito, Latouche apontava que em 2005 a China produzia uma quantidade 

que necessitava de um planeta Terra enquanto os Estados Unidos de seis, e já em 2007 a China 
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caminhava para se tornar a maior poluidora do planeta, o que hoje já está bem mais avançado, com 

uma produção em larguíssima escala com muita exportação, preços baixos e, consequentemente, 

instigando o capitalismo exacerbado, onde 80% dos produtos que é consumido no mundo só é utilizado 

uma vez e então é descartado. Os 8 R’s podem ser sintetizados como: 

• Reavaliar: revisão dos valores da sociedade que repousa nos velhos valores, como a 

cooperação sobre a competição, o prazer do lazer sobre a obsessão do trabalho, entre outros. 

• Reconceituar: A mudança de valores gera outro olhar sobre o mundo, então muda-se a maneira 

de conceituar a realidade, pondo em evidência a construção social. 

• Reestruturar: “Significa adaptar o aparelho produtivo e as relações sociais em função da 

mudança de valores.” (LATOUCHE, 2009). 

• Redistribuir: Acesso a recursos naturais e distribuição de riqueza, sobretudo nas relações entre 

o Norte e o Sul. 

• Relocalizar: Foco na produção e consumo local para satisfazer as necessidades prioritárias e 

evitar o consumo de transporte 

• Reduzir: “Reduzir significa, em primeiro lugar, diminuir o impacto sobre a bisosfera de nossos 

modos de produzir e consumir.” (LATOUCHE, 2009). Mudança no estilo de vida do 

consumidor para um estilo mais simples. 

• Reutilizar: Uma vertente contra o consumismo e a obsolescência programada, com o 

prolongamento da vida útil dos produtos para evitar o consumo e desperdício. 

• Reciclar: Também vai contra os padrões da sociedade de consumo e descarte rápidos. 

 

No que tange o Desenvolvimento Sustentável, é um desenvolvimento duradouro, em uma 

sociedade com objetivo de crescer a produção e não satisfazer completamente as necessidades do 

consumidor, mas a realidade da sociedade em que se vive é outra, tem objetivo de crescer a produção 

para crescer o consumo e então se atinge a satisfação, e consequentemente, a poluição e o descarte 

aumentam. Dentre os 8 R’s, Latouche indica três como os mais estratégicos, que são a reavaliação, 

redução e relocalização, pois ela se relaciona com a vida cotidiana ao emprego de milhões de pessoas, 

estando então, em um patamar central da utopia concreta. O decrescimento no hemisfério sul é, 

segundo Latouche, “tentar provocar um movimento em espiral para se pôr na órbita do círculo virtuoso 

os oito ‘erres’.”, adicionando também outros R’s como romper, reatar, resgatar, reintroduzir, e 

recuperar. Em suma, o Desenvolvimento Sustentável busca um equilíbrio entre proteção ambiental e 

desenvolvimento socioeconômico, garantindo às futuras gerações o mesmo direito da geração atual, 

como exposto no Relatório de Brundtland. Existem semelhanças entre eco desenvolvimento e 

desenvolvimento sustentável, alguns autores os interpretam como sinônimo pois os dois tem objetivos 
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semelhantes, como metas e a visão de uma sociedade sustentável. 

 

2.4. Direito Ambiental e a Sustentabilidade 

 

O direito internacional ambiental foi e continua sendo, em muitos casos, o palco sobre 
o qual se perpetua o direito do desenvolvimento, tal como ele foi criado inicialmente 
no direito internacional econômico. Este direito não morreu; ele tenta se expressar por 
meio do direito internacional ambiental, com base no aperfeiçoamento do conceito de 
desenvolvimento sustentável.  (VARELLA, 2003) 

 

O Direito Ambiental baseia-se em identificar “situações que conduzem as comunidades 

naturais a uma maior ou menor instabilidade, e é também sua função apresentar regras que possam 

prevenir, evitar e/ou reparar esse desequilíbrio.” (MACHADO, 2013). O Artigo 225 da Constituição 

da República Federativa do Brasil aponta o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

impõe ao poder público e à coletividade a preservação e defesa do mesmo para as gerações presentes 

e futuras. Ademais, o mesmo Artigo, no parágrafo primeiro direciona algumas ações ao poder público, 

entre outros, a preservação de processos ecológicos e da diversidade; promoção da educação 

ambiental; e proteção da flora e da fauna.  

“O relacionamento das gerações com o meio ambiente não poderá ser levado a efeito de forma 

separada, como se presença humana no planeta não fosse uma cadeia de elos sucessivos.” 

(MACHADO, 2013). O mesmo autor também fala sobre a solidariedade entre as gerações, que a 

mesma não fique estagnada e que ultrapasse as gerações, formando uma nova classe de 

responsabilidade jurídica: a equidade intergeracional, que será visto adiante, que tem relação com o 

desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. 

Segundo Sena (2003), sustentabilidade pode ser compreendida na relação do estoque de 

capital natural total. “Portanto, manutenção do patamar corrente do estoque de capital natural total 

(ou elevação desse nível) é a ideia-chave ligada à definição do conceito de desenvolvimento 

sustentável.” (SENA, 2003). 

 

Visto que o estoque de CNNR pode ser exaurido com o uso, uma maneira lógica de 
manter o estoque de CNT constante é reinvestir parte dos prospectos advindos do 
consumo do CNNR em CNR. Essa idéia-chave é de vital importância, visto que o 
conceito de desenvolvimento sustentável, implicitamente, incorpora a noção de 
eqüidade entre gerações, ou eqüidade intergeracional. (SENA, 2003). 
 
 

Por fim, Machado (2013) conceitua a sustentabilidade em duas bases: as atuações humanas 

seriam ponderadas conforme a ocorrência dos efeitos sobre o tempo cronológico já que tais atuações 
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são estudadas no presente e no futuro. Já a segunda base, ao se fazer um prognóstico do futuro, uma 

pesquisa deverá ser realizada sobre quais efeitos permanecerão e as consequências da sua constância. 

 

2.4.1 Equidade Intergeracional  

 

O conceito de equidade intergeracional surgiu desencadeado pelas mudanças globais, que é 

uma crescente preocupação por terem como efeito a redução de parte da riqueza global para acesso 

futuro. O direito ainda não obteve êxito para fins de entendimento e contextualização, alguns 

acontecimentos puderam tornar possível o estudo de desenvolvimento sustentável nos dias atuais, 

como a Declaração de Estocolmo de 1972 e o Relatório de Brundtland de 1987. Em Estocolmo, na 

Suécia, realizou-se a Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano onde, segundo Brandão e 

Souza (2010) a Declaração anseia que as gerações presentes e futuras desfrutem o direito 

fundamental à vida num ambiente não degradado e sadio. E, no Princípio 17, a humanidade seria a 

portadora solene da “obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes 

e futuras” (ONU, 1972). Tal Declaração traz consigo o princípio da equidade intergeracional, 

determinando, de acordo com Mendes e Tybush (2017), como argumento principal a proteção e 

melhora do meio ambiente a fim de garantir o bem-estar dos povos além de um progresso econômico 

mundial sustentável. 

Já o Relatório Brundtland, foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1987. 

Gro Harlem Bruntland presidia então a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

e notificou o relatório intitulado Nosso Futuro Comum, que passou a ser conhecido como 

Brundtland. Foi neste relatório que o conceito de desenvolvimento sustentável foi constituído, o que 

“atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 

atenderem também às suas. ” (CNUMAD, 1991) 

O Relatório ainda evidencia que o desenvolvimento sustentável não é uma condição perene 

de equilíbrio, mas uma metamorfose, onde “a exploração dos recursos, a orientação dos 

investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão de acordo 

com as necessidades atuais e futuras. ” (CNUMAD, 1991) 

A manifestação do princípio da equidade intergeracional configura como “dever do Estado 

e da sociedade a partir da elaboração de mecanismos político-jurídicos com o objetivo de garantir o 

acesso a um meio ambiente sadio e equilibrado para as gerações presentes e gerações futuras. ” 
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(MENDES E TYBUSCH, 2017). Então, é possível afirmar que a equidade intergeracional está 

contida no desenvolvimento sustentável. 

 

2.5. Propostas de Arquitetura Sustentável para o IFF 

 

2.5.1. Telhado verde 

 

A vegetação é um poderoso agente no microclima urbano, melhorando a sensação de bem-estar 

dos usuários e é benéfico para a ilha de frescor. “Em relação à influência das árvores no microclima 

urbano, pode-se afirmar que todas as espécies arbóreas avaliadas foram capazes de alterar a sensação 

de conforto térmico no entorno imediato.” (Abreu e Labaki, 2001).   

Speak et. al (2013) apontam que durante o projeto e instalação de telhado verde alguns aspectos 

técnicos devem ser considerados, divididos em três categorias por densidade de plantio, tipo de 

vegetação e questão estrutural. Segundo Shafique, et al., (2018) a categoria extensiva é definida pela 

sua baixa capacidade de carga estrutural e baixo custo de implantação, além de que requerer pouca 

adubação e irrigação; a semi-intensiva é indicada para estruturas com maior capacidade de carga e 

custos médios para manutenção; já a intensiva é para estruturas que suportam maiores cargas. 

Será proposta a utilização do telhado vegetado extensivo (Figura 02) que, de acordo com 

Vacilikio e Fleischfresser (2011) é um tipo que precisa de pouco solo para acomodar espécies rasteiras 

e gramados que necessitam de pouca manutenção. A composição de um telhado verde extensivo dá-se 

basicamente por uma camada impermeabilizante. E, segundo Lamberts e outros (2010) a camada de 

vegetação deve suportar condições ambientais extremas, inclusive para sobreviver em mínimas 

camadas de substrato, como as rasteiras e suculentas, que são de fácil regeneração, e são recomendadas 

as nativas da região.  
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Figura 02 – Ilustração de telhado verde extensivo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BONI (2018) 

 
A escolha da vegetação tem influência sobre as taxas de evapotranspiração e o albedo (poder 

de reflexão da vegetação), e a maior massa térmica de um telhado verde ajuda a estabilizar as 

temperaturas ao longo do ano (JIN e TSANG, 2011). Em Costa et. al. (2018) foi feita uma comparação 

do desempenho térmico em protótipos construtivos com duas coberturas distintas: uma cobertura 

convencional de fibrocimento e um telhado verde executadas em Light Steel Frame, uma espécie de 

estrutura metálica. Neste experimento foi medida a temperatura do ar e umidade relativa e a amostra 

coberta por telhado verde manteve menor variação de temperatura interna, indicando um isolamento 

térmico característico com redução de fluxo de calor do telhado. 

 

 

2.5.2. Aproveitamento de água da chuva 

 

A região de Macaé possui uma boa frequência de chuva e segundo o Comitê de Bacias de 

Macaé, a precipitação média anual na faixa litorânea (onde se encontra o IFF) é de 1000mm (vide 

mapa da Figura 03). Adicionalmente, o IFF Macaé possui uma extensa área construída, onde a cada 

1m² (um metro quadrado) de área de telhado é possível captar um litro de água de chuva. Propõe-se 

então a utilização das águas pluviais para irrigação de jardim e limpeza. 
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Figura 03 – Mapa da precipitação média anual em Macaé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comitè de Bacia do Rio Macaé (2015) 

 

Sua implementação pode economizar água nos períodos mais secos, principalmente. A água da 

chuva será coletada da cobertura através de calhas, que também recolherá a água drenada do telhado 

vegetado. A água passará por uma caixa de inspeção e por um dispositivo de descarte de sólidos, como 

um filtro, e então será direcionada para armazenamento numa cisterna para então ser utilizada para 

irrigação dos jardins e limpeza das áreas externas (Figura 04). 
 

Figura 04 – Croqui do sistema de aproveitamento de água da chuva 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018 

 

A utilização da água da chuva para limpeza implica no menor consumo de água tradada e, 

consequentemente, uma menor tarifa. Já para a irrigação é de extrema importância para o ciclo natural 

da água no sistema pois a água captada volta ao solo e vai para o lençol freático, além de reduzir a 

quantidade de água destinada à galeria de água pluvial diminuindo o impacto das enchentes. 
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2.5.3. Painéis fotovoltaicos 

 

Lamberts et al (2014) apontam que para uma maior sustentabilidade e um menor consumo de 

energia em um projeto arquitetônico deve-se buscar energias alternativas, como na forma fotovoltaica. 

A ideia de implantação dos sistemas fotovoltaicos no IFF surgiu pela intenção de converter a energia 

solar diretamente em energia elétrica. Tal energia poderá ser empregada na conversão direta de energia 

elétrica, reduzindo assim, o consumo da edificação.  

De acordo com a NBR 11704/2008, os sistemas fotovoltaicos possuem duas classificações, os 

sistemas isolados e os conectados à rede. Os sistemas isolados não possuem conexão com a rede 

pública de fornecimento de energia, onde geralmente armazenam a energia em um banco de baterias, 

principalmente em épocas quando não há radiação solar. Como visto na figura 05, o sistema 

fotovoltaico possui um painel fotovoltaico, um controlador de carga que controla e monitora a troca 

de carga do banco de bateria, a bateria em si, e o inversor que é responsável por converter a tensão 

contínua em tensão alternada para alimentação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos. . 

(LAMBERTS et al, 2010) 

 

Figura 05 – Constituição básica do sistema fotovoltaico isolado 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LAMBERTS et al, 2010 

 

Por outro lado, existem os sistemas conectados à rede pública de eletricidade, onde não há 

necessidade de banco de baterias pelo fato de que a energia gerada é injetada diretamente na rede. 

Então, como visto na figura 06, este sistema possui apenas o painel fotovoltaico e o inversor, que 

converte a tensão contínua vinda diretamente do painel em corrente alternada. Pela energia ser injetada 

diretamente na rede elétrica, o fornecimento pode ser suspenso e o inversor se desliga de forma 

automática se ele for desconectado ou haja uma queda de energia da rede. (LAMBERTS et al, 2010) 
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Figura 06 - Constituição básica do sistema fotovoltaico conectado à rede 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LAMBERTS et al, 2010 

 

O uso do sistema fotovoltaico conectado à rede vem aumentando em diversos países, tendo 

como principal objetivo geração descentralizada de energia elétrica, reduzindo o impacto ambiental 

das usinas movidas a combustíveis fósseis e não renováveis. Foi escolhido então o sistema conectado 

à rede pública de eletricidade sem utilização de bateria para não encarecer e não gerar resíduo quando 

a bateria se tornar obsoleta.  

 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre as tipologias apresentadas: aproveitamento de água de chuva, painéis fotovoltaicos e 

telhado verde, uma foi selecionada para um estudo mais profundo no artigo seguinte. Para o 

aproveitamento da água de chuva inicialmente foi pensado em utilizar esta água nos vasos sanitários, 

visto a quantidade de alunos, professores e funcionários. Porém ao discutir tal possibilidade foram 

percebidos alguns entraves econômicos que inviabilizaria tal escolha. Por exemplo, deveria ser feita 

uma nova tubulação hidráulica para abastecer as bacias sanitárias o que envolveria processos de 

construir e demolir; mesmo fazendo uso de tubulação externa e aparente uma obra interna traria um 

custo maior. 

Outra consideração é de que a cisterna será abastecida apenas por água pluvial oriunda dos 

telhados, que não garante o suprimento total durante todos os períodos do ano, então as bacias deveriam 

ser abastecidas pelas duas tubulações: a nova proveniente da água de chuva e a existente para quando 

o nível da cisterna estivesse baixo. 

Além disto, a proposta de aproveitar água de chuva para fins de irrigação de jardim e limpeza 

tem suas vantagens, que foram apresentadas previamente no item 2.5.2, porém o investimento 

necessário para a construção de uma cisterna e novas tubulações pode não compensar a economia na 
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tarifa. Haverá de ser feito um investimento com novas calhas e a construção da cisterna, com todas as 

etapas de caixa de inspeção e filtragem que foram previstos na pesquisa, mas ao utilizar para limpeza 

da edificação, duas situações podem ocorrer: a torneira pode ficar junto à cisterna, o que faria com que 

o funcionário da limpeza tivesse que percorrer um caminho mais longo com o equipamento, já que a 

cisterna ficaria mais afastada dos pontos hidráulicos dentro da edificação; ou a utilização de uma 

bomba que ligaria a cisterna a novos pontos hidráulicos para ser fornecido dentro dos blocos do IFF, 

envolvendo intervenções e obras.  

Quando funcionário da limpeza percorrer uma distância maior para abastecer seu equipamento 

com água, caso ponto hidráulico esteja fora da edificação junto à cisterna, pode atrasar o serviço e 

desconforto ergonômico devido a um esforço físico maior necessário. Já a utilização da bomba, que 

serviria para bombear a água da cisterna para dentro da edificação, acarreta no custo inicial para 

aquisição da mesma. Considerando que as intervenções necessárias para implementação do 

aproveitamento da água de chuva podem trazer alterações estéticas e estruturais, optou-se por não 

seguir adiante com uma pesquisa mais aprofundada. 

Ao longo do período da pesquisa, os painéis fotovoltaicos começaram a ser implementados por 

uma iniciativa da rede dos Institutos Federais, e está sendo instalado no campus, o que demonstra a 

relevância dessa utilização, mas com sua utilização sendo consolidada, pode-se optar por outra 

alternativa de proposta. De acordo com a Comunicação Social da Reitoria (2020) chegaram 144 

módulos implantação do sistema de energia solar fotovoltaica no campus Macaé. Além disso, a 

expectativa é de que as novas instalações do Polo de Inovação Campos dos Goytacazes tenham 100% 

de economia. 

Ao todo, o instituto adquiriu 1852 módulos em um investimento no valor de R$ 
3.212.555,29. A proposta do Núcleo de Sustentabilidade do IFF foi aprovada pelo 
Colégio de Dirigentes que definiu a instalação das usinas em todas as unidades do 
Instituto. Atualmente, o IFF gasta o valor de R$ 6.110.000,00 em contas de luz por 
ano e, com a instalação de todo o sistema, está prevista uma economia de 11% nos 
gastos com energia elétrica. (Comunicação Social da Reitoria, 2020) 

 

Segundo a Comunicação Social do Campus Campos Centro (2019), a primeira unidade a 

receber as placas é do campus Campos Centro no Bloco B, oferecendo a demanda de 11.000kWh com 

estimativa de economia de aproximadamente R$8.000,00 na conta de luz, com a ideia cobrir os 

momentos de pico, que é quando a tarifa é mais elevada.  

Após a utilização de água de chuva e os painéis fotovoltaicos serem desconsiderados, o telhado 

verde foi qualificado para o próximo estudo. O telhado verde pode trazer benefícios aos usuários, 

benefícios climáticos entre outros que serão aprofundados na próxima pesquisa. Em suma, o que foi 

pautado nesta pesquisa foi que o Telhado Verde age como agente no microclima urbano, trazendo então 
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uma ilha de frescor e benefícios aos usuários no conforto ambiental, além de influenciar positivamente 

na economia de energia, estética da edificação e nas taxas de evapotranspiração e albedo. 

 

A cobertura vegetal (telhado verde) na forma extensiva vem como uma nova 
alternativa no controle de troca térmica em residências, observou-se no estudo que 
sua presença retém em média de 20 a 60 % da transferência de calor do ambiente 
interno para o ambiente externo, quando utilizado algum tipo de isolamento. 
(ZIGLIOLI, 2017) 
 

 Corroborando, Alves et al. (2021) analisaram variações de temperatura do ambiente interno e 

externo, com e sem telhado verde, quantificado na Figura 07 em gráfico. As temperaturas interna e 

externa reduziram em 4,58ºC e 3,53ºC, respectivamente da tarde e de 3,65ºC e 4,38ºC à noite, nos 

horários de 15:00 e 21:00. Com a redução de temperatura e aumento da umidade relativa, o telhado 

verde torna-se uma alternativa sustentável para o resfriamento térmico por sua função regulatória no 

desempenho térmico e maior capacidade de resfriamento.  

 

Figura 07 - Variação da temperatura em ambientes interno e externo 

 

 

 

 

Fonte: Alves et al. (2021) 
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“Os telhados verdes podem reduzir em até 80% o fluxo de calor no verão e em 2,2 a 16,7% o 

consumo de energia em relação aos telhados normais” (KARTERIS et al., 2016 apud ALVES et 

al. 2021). Adicionalmente, com uma menor temperatura interna, pode haver uma redução no tempo de 

uso do aparelho de ar condicionado nos ambientes, reduzindo assim o consumo de energia elétrica e 

conservando mais o equipamento. Belin (2019) aponta que a cada grau de temperatura reduzido no ar 

condicionado, haverá um aumento no consumo de aproximadamente 3,5%. O ar condicionado 

estabiliza mais rápido, manterá a temperatura confortável e com menos desgaste no aparelho. 

Em relação a custos, Boni (2018) aponta uma estimativa orçamentária de material que pode 

variar entre R$100,00 a R$150,00 por metro quadrado de acordo com a região, o que é mais caro que 

os telhados convencionais ou lajes impermeabilizadas. Porém sua vantagem está em sua vida útil que 

é em média o dobro das outras opções de telhado, além de poder ficar mais tempo sem manutenção, 

suportando as diferenças de temperatura e insolação (BONI, 2018). Considerando uma área de 

aproximadamente 850m² de intervenção de telhado verde, o custo básico pode variar entre 

R$85.000,00 e R$127.500,00.  

Foi feito um orçamento com uma empresa em Niterói/RJ especializada em desenvolvimento e 

implantação de Telhado Verde. Neste serviço constam os materiais a serem utilizados, como substrato 

e mudas, sistema de drenagem e de irrigação, e frete. O valor fornecido foi de R$362.800,00, um valor 

atualizado com a realidade do mercado. Então a longo prazo sua utilização torna-se viável, 

principalmente pelos seus benefícios térmicos e ecológicos. 

Assim como para o Telhado Verde, foi feito um orçamento com uma empresa em de Sistema 

Fotovoltaico que, de acordo com o consumo médio mensal de 57.450,50 kWh, no ano de 2017 

(GARCIA, 2018 p.22), para a produção de uma média de 60.000KWh/mês o investimento necessário 

é de R$ 2.126.000,00, com economia total de energia. Além do mais, por uma iniciativa da rede IFF, 

painéis fotovoltaicos estão sendo implantados em seus campi, com uma economia de energia de 

aproximadamente 10% e, para o campus Macaé o custo foi de R$ 218,895,72. 

Levando em consideração que uma edificação com telhado verde gera uma economia nas 

contas de energia elétrica de aproximadamente 16,7%, e que para tal é necessário um investimento de  

R$362.800,00 para a sua construção, pode-se afirmar que a técnica é mais econômica do que a 

implantação de painéis fotovoltaicos, já que estes, para obter a mesma economia energética citada para 

a cobertura verde, custariam  R$365.555,85, ou seja, R$ 2.755,85 a mais. 

Observa-se que, apesar dos valores aproximados, o investimento do Telhado Verde é menor 

que o dos Painéis Fotovoltaicos, e, ao se considerar os benefícios proporcionados para os usuários dos 

ambientes em conforto ambiental, diminuição da temperatura interna e redução do uso de aparelhos 
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de ar condicionados, o Telhado Verde torna-se a alternativa com maior custo-benefício à edificação, 

ao ambiente e aos usuários. Inclusive, existem incentivos fiscais e certificações de sustentabilidade 

para construções equipadas com telhado verde. 

O Decreto 35.745/2012 propõe às construções do Rido de Janeiro/RJ a certificação 

“Qualiverde” para incentivar empreendimentos a contemplarem ações sustentáveis para redução de 

impacto ambiental, além de ter seu projeto com prioridade no licenciamento de obra (RIO DE 

JANEIRO, 2012). Há também um Projeto de Lei 1703/2011 que pretende estabelecer que condomínios 

com mais de três unidades agrupadas verticalmente tenham em seu projeto previsão para construção 

de Telhado Verde, com condições e prazos para que passem a utilizar esta cobertura (SÃO PAULO, 

2011).  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Objetivou-se neste trabalho intervir pontualmente em uma edificação pública visto a 

dificuldade que as edificações têm em ser sustentáveis, principalmente as consolidadas como o IFF de 

Macaé, já que há uma crescente procura de recursos alternativos e energias renováveis. Foram 

apresentados e estudados três métodos de contribuição para o conforto ambiental e a eficiência 

energética: aproveitamento de água de chuva, telhado verde e a utilização de painéis fotovoltaicos. 

Para contribuir com o as práticas ambientalmente sustentáveis, é mencionada a educação ambiental. 

Levando-se em conta o que foi observado nos capítulos anteriores, das tipologias de Telhado 

Verde, a modalidade extensiva enquadra-se melhor à proposta por exigir uma menor carga estrutural, 

um menor custo de implementação e menor manutenção, incluindo adubação e irrigação. No próximo 

artigo serão estudadas as camadas necessárias para sua implementação, espécies de plantas, além de 

uma proposta real com projeto e imagens do novo Telhado Verde. Vale ressaltar o custo estimado 

R$362.800,00 para uma área proposta de aproximadamente 850m² de implementação contra os 

R$2.126.000,00 do custo do Sistema Fotovoltaico.  

Todas as propostas do trabalho têm sua relevância, têm seus custos iniciais e seus benefícios, 

mas a fim de desenvolver uma pesquisa futura mais profunda e pontual houve a necessidade de seguir 

com apenas uma proposta para estudo, então foi eleita a proposta do Telhado Verde. Além do mais, os 

incentivos fiscais contribuem para a viabilidade de sua implantação, inclusive em construções 

residenciais e comerciais. Por fim, esta pesquisa contém informações para servir como base para 

estudos de outras áreas pois compreende um vasto conteúdo sintetizado em um artigo. 
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RESUMO 

O Telhado Verde é um sistema sustentável de cobertura cada vez mais difundido na construção civil 

de vários países. A procura de aplicações sustentáveis nas edificações faz com que este item ganhe 

força, além de contribuir para a melhoria no conforto térmico, na qualidade do ar, na redução do 

consumo de energia elétrica e ser um atrativo contemplativo e valorizador de um imóvel. Este trabalho 

foi desenvolvido com o objetivo de analisar aspectos teóricos e práticos do telhado verde para garantir 

a viabilidade da sua implementação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Fluminense (IFF) no município de Macaé/RJ. Entre vantagens e desvantagens, a revisão bibliográfica 

mostra através de mapas e imagens o impacto da presença da vegetação no microclima de um local 

assim como a temperatura num telhado verde. As conclusões do estudo incluem que o telhado verde 

contribui para a redução da temperatura interna de uma edificação e que a implementação do Telhado 

Verde no IFF ficará harmônico com o local que já é arborizado. 

Palavras chave: Telhado Verde. Vegetação. Conforto Térmico. 

 

ABSTRACT 

The Green Roof is a sustainable roofing system that is increasingly widespread in civil construction in 

several countries. The search for sustainable applications in buildings makes this item gain strength, 

in addition to contributing to the improvement in thermal comfort, air quality, reducing electricity 

consumption and being a contemplative attraction and enhancer of a property. This work was 

developed with the objective of analyzing theoretical and practical aspects of the green roof to 
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guarantee the viability of its implementation at the Federal Institute of Education, Science and 

Technology Fluminense (IFF) in the city of Macaé / RJ. Among advantages and disadvantages, the 

bibliographic review shows through maps and images the impact of the presence of vegetation in the 

microclimate of a place as well as the temperature in a green roof. The study's conclusions include 

that the green roof contributes to the reduction of the internal temperature of a building and that the 

implementation of the Green Roof at the IFF will be in harmony with the place that is already wooded. 

Keywords: Keywords. Keywords. Keywords. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

Com o crescimento populacional e a expansão das cidades a demanda por novas edificações 

aumentou, bem como o consumo energético. De acordo com a IEA (International Energy Agency, 

2019), o consumo de energia em geral (que inclui carbono, carvão, eletricidade, gás natural, produtos 

derivados do petróleo, e biocombustíveis) tem seu crescimento apontado no gráfico seguinte, onde o 

consumo em 2017 marcou 12.479 quilotoneladas no setor de comércio e serviços enquanto no setor 

residencial foram consumidas quase 25 mil, ambos no Brasil. 

 

Figura 01 - Fornecimento total de energia primária por fonte no Brasil de 1990 a 2017 

 
Fonte: World Energy Balances - International Energy Agency (2019) 
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Nota-se então que o consumo nesses setores aumentou consideravelmente ao longo dos anos. 

Sistemas de aquecimento e ar condicionado, iluminação artificial, e utilização de aparelhos 

eletroeletrônicos podem ser determinantes no consumo de energia elétrica. Melhorar a eficiência 

energética nos edifícios contribui para a redução do consumo, e, com base nos conceitos de Arquitetura 

Sustentável e Eficiência Energética, em um artigo anterior foram apresentados métodos de aplicação 

de Aproveitamento de Água da Chuva, Painéis Fotovoltaicos e Telhado Verde, como proposta de 

implementação no IFF Macaé.  

Foi selecionado o Telhado Verde para este trabalho basicamente porque, por uma iniciativa da 

rede IFF, os painéis já estão sendo executados; e o aproveitamento de água trará benefícios, mas não 

o suficiente para o investimento, então foi eleito o Telhado Verde. 

“Os telhados verdes são um componente cada vez mais visível dos ambientes urbanos. Também 

chamado telhados vivos ou telhados ecológicos, os telhados verdes provavelmente são o exemplo mais 

antigo da fusão proposital do ambiente construído com ecossistemas vivos - uma forma inicial de 

arquitetura viva. ” (LUNDHOLM e PECK, 2008 – tradução nossa). Um telhado verde é composto por 

vegetação, substrato, membrana de filtro, drenagem, barreira contra raízes, membrana impermeável e 

então a laje, que será apresentado no item 2.2 deste artigo. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) possui unidades no 

estado do Rio de Janeiro, dentre elas destaca-se o campus Macaé. Macaé encontra-se ao norte do estado 

do Rio de Janeiro e é uma cidade litorânea, também localizada na Bacia de Campos, onde grandes 

empresas multinacionais se instalaram para extração de petróleo e gás. 

O município também é conhecido como a Capital Nacional do Petróleo, desde o início da 

década de 1970 a descoberta do petróleo fez com que o rumo econômico da cidade mudasse, 

impulsionando a economia local e sendo foco de interesse de grandes empresas como a Petrobrás, 

contribuindo então com grande parte de geração de riquezas do estado do Rio de Janeiro (Prefeitura 

Municipal de Macaé, 2020). 

Vendo a importância econômica de Macaé para o estado e o país, o IFF também tem sua 

importância por qualificar estudantes do município para o mercado de trabalho. Além do Ensino 

Médio, os cursos técnicos, de graduação e pós-graduação são relevantes para a economia local, como:  

os técnicos em eletrônica, eletromecânica, automação industrial, informática, segurança do trabalho e 

meio ambiente; Bacharelados em Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação; 

Licenciatura em História; e o Mestrado em Engenharia Ambiental (Portal IFFluminense, 2020). 

O objetivo de analisar aspectos teóricos e práticos do telhado verde para implementar no IFF 

Macaé será alcançado através de estudos e comparativos que constatam a redução da temperatura da 

superfície da cobertura e o impacto positivo da presença da vegetação no microclima no local 
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analisado.  

Na metodologia, a revisão de literatura traz contextos relevantes para afirmar a teoria inicial da 

importância do telhado verde. Bezerra et al (2018) indicam que locais com presença de vegetação e 

corpos hídricos apresentam temperaturas mais baixas em relação a áreas com ausência de vegetação. 

Já Peck et al. (1999) afirmam a inércia térmica1 e regulação da oscilação de temperatura através da 

vegetação, além de trazer um comparativo entre os métodos do telhado verde intensivo e extensivo. 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

  

O telhado verde possui em sua composição a vegetação e a presença da mesma em uma 

edificação pode trazer benefícios como a melhoria na qualidade do ar, já que ela retira os poluentes do 

ar ao absorver ou coletar partículas pelas suas folhas. Tal retirada de poluentes é denominada deposição 

seca, visto que pode ser realizada sem a ajuda da chuva (ROSSETI et. al, 2013). Ademais, a vegetação 

pode ser responsável pelo conhecido sequestro de carbono, onde Silva e Batista (2015) verificaram 

que, nos ambientes naturais e antrópicos, o sequestro de carbono florestal absorve maior quantidade 

de CO2 pela fotossíntese, além de a variação de CO2 na atmosfera apresentar valores mais baixos. 

O telhado verde auxilia na redução da temperatura do macro e microambiente externo. O 

substrato, camada onde a vegetação é plantada, auxilia na inércia térmica,  

amortizando as variações de temperatura, exemplificado na Figura 2 com o calor sendo dissipado pelo 

resfriamento evaporativo. “Como resultado, os requerimentos de isolamento podem ser 

substancialmente reduzidos se comparados com coberturas convencionais.” (PROJETEEE, 20--) 

                                                           
1 “Componentes de alta inércia térmica funcionam como uma espécie de bateria térmica: Durante o 

verão absorvem o calor, mantendo a edificação confortável; no inverno, se bem orientado, pode ar-
mazenar o calor para liberá-lo à noite, ajudando a edificação a permanecer aquecida.” (PROJE-
TEEE, 20--) 
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Figura 02 - Croqui do resfriamento evaporativo em um Telhado Verde 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PROJETEEE, 20-- 

Segundo Peck et al. (1999), grande parte da radiação de uma planta é utilizada para 

evapotranspiração, fazendo com que as plantas sejam capazes de regular as oscilações de temperatura. 

Nos dias quentes a absorção de energia reduz a temperatura da superfície sombreada e regula a 

umidade à noite, já nos dias frios eles emitem energia e calor.  

 
Much of the suns energy falling upon a typical concrete, asphalt or hard surface is reradiated 
as heat.  Using a layer of vegetation to intercept the sunlight can reduce this heat.  Of the sun’s 
light energy that falls on a tree leaf, 2% is used in photosynthesis, 48% is passed through the 
leaf and stored in the plant’s water system, 30% is transformed into heat (used in transpiration) 
and only 20% is reflected. (PECK et. al. 1999)2 

 

Além disso, há uma maior retenção de água pluvial, reduzindo também a possibilidade de 

enchentes. “A água da chuva fica retida, onde uma parte é evaporada, reduzindo o volume total da 

enxurrada. O resultado é que menos água chega ao nível do solo. ” (ALBERTO et al. 2012). Como 

isso, o telhado verde tem um papel importante no controle de enchentes, além de garantir o ciclo natural 

da água. 

Os telhados verdes podem ter função de jardins contempláveis, como o terraço jardim, um dos 

itens da lista de Le Corbusier para a arquitetura moderna. De acordo com Salgado Filho et. al. (2015), 

em 1926 Le Corbusier formulou os cinco pontos para uma Nova Arquitetura (pilotis, terraço jardim, 

planta livre, janela em fita e fachada livre), além de incorporar funcionalidade ao espaço das 

coberturas. Ainda, na década de 1930 no Brasil o edifício do Ministério da Educação, na cidade do Rio 

de Janeiro, também conhecido como Palácio Capanema, foi a primeira edificação com cobertura 

                                                           
2 Grande parte da energia do sol que cai sobre um concreto típico, asfalto ou superfície dura é irradiada como calor. Usar 
uma camada de vegetação para interceptar a luz do sol pode reduzir esse calor. Da energia luminosa do sol que cai sobre a 
folha de uma árvore, 2% é usada na fotossíntese, 48% é passada pela folha e armazenada no sistema de água da planta, 
30% é transformada em calor (usado na transpiração) e apenas 20% é refletido. (TRADUÇÃO NOSSA) 
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vegetal. Foi projetado sob orientação de Le Corbusier e uma equipe de arquitetos renomados como 

Oscar Niemeyer e Lucio Costa, além do projeto paisagístico de Burle Marx (Figura 03). 

 

Figura 03 - Terraço-Jardim do Ministério da Educação e Cultura no Rio de Janeiro/RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Polizzo (2009) 

 

Polizzo (2009) aponta que o terraço jardim proporciona a criação de um plano com paisagismo 

paralelo ao solo onde a arquitetura é implementada. “Desta maneira, ele passa a ser pensado como 

extensão do edifício, parte de sua estrutura, formando um todo indissociável composto por natureza e 

edifício.” (POLIZZO, 2009). Além de ser atrativo, esteticamente agradável e em voga, já que os jardins 

de um telhado verde podem valorizar um imóvel. “Telhados verdes já começam a se destacar como 

um item de diferenciação para venda e locação de imóveis. ” (ALBERTO et al. 2012)  

Por outro lado, de acordo com Boni (2018) um telhado verde gera um custo de implantação 

inicial maior do que telhados convencionais ou lajes impermeabilizadas, geralmente o dobro, e o 

investimento varia de R$100,00 a R$150,00 por metro quadrado conforme a região. A imperícia da 

equipe de execução também pode ser um fator a ser considerado pois a cobertura pode estar sujeita a 

vazamentos.  

De acordo com Boni (2018), o Telhado Verde Intensivo é mais espesso e pode suportar maior 

diversidade de plantas. “No entanto é mais pesada e exige maior manutenção. A espessura mínima de 

instalação é de 20cm. Deve-se existir um cuidado especial na consideração dos cálculos estruturais. ” 

(BONI, 2018). 

Já o extensivo é mais fino e leve, com no máximo 8cm de espessura e coberta tipicamente com 

forração. É mais viável financeiramente, no entanto não suporta tanta carga de águas pluviais. (BONI. 

2018; PECK et al. 1999). Como visto no Quadro 1, sintetizaram os dois tipos de Telhado Verde com 

uma breve descrição e suas vantagens e desvantagens de cada um dos dois.  
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Quadro 01 - Síntese comparativa entre tipologias de Telhado Verde 
 

TIPOLOGIA TELHADO VERDE EXTENSIVO TELHADO VERDE INTENSIVO 
BREVE 

DESCRIÇÃO 
Solo fino, pouca ou nenhuma irrigação, 
condições estressantes para as plantas; 

Solo profundo, sistema de irrigação, 
condições mais favoráveis para as plantas 

VANTAGENS 

Leve Maior diversidade de plantas e habitats 
Adequado para grandes áreas Boas propriedades de isolamento 
Adequado para telhados com inclinação 
de 0 a 30º 

Pode simular um jardim de vida selvagem no 
chão 

Baixa manutenção Pode ser muito atraente 
Muitas vezes não há necessidade de 
sistemas de irrigação e drenagem 

Frequentemente visualmente acessível 

Relativamente pouca experiência técnica 
necessária 

Utilização diversificada do telhado (ou seja, 
para recreação, cultivo de alimentos, como 
espaço aberto). 

Geralmente adequado para projetos de 
modernização - 
Pode deixar a vegetação se desenvolver 
espontaneamente - 
Relativamente barato - 
Parece mais natural - 
Mais fácil para a autoridade de 
planejamento exigir telhados verdes é 
uma condição das aprovações de 
planejamento - 

DESVANTAGENS 

Escolha mais limitada de plantas Maior carga de peso no telhado 

Geralmente não há acesso a recreação ou 
outros usos 

Necessidade de sistemas de irrigação e 
drenagem, portanto, maior necessidade de 
energia, água, materiais, etc. 

Pouco atraente para alguns, 
especialmente no inverno 

Custo mais alto 

- 
Sistemas e conhecimentos mais complexos 
necessários 

Fonte: PECK et. al. (1999) adaptado e traduzido pela autora 

  

Para implementação no IFF, por se tratar de uma edificação consolidada a sofrer intervenção 

será proposto o telhado verde extensivo por ter menor peso de carga, menor investimento financeiro e 

mínima manutenção. 

 

2.1. Eficiência do Telhado Verde 

 

Em uma casa modelo localizada em Florianópolis/SC, Parizotto e Lamberts (2011) observaram o 

comportamento térmico de três tipologias de telhado, incluindo o telhado verde que teve redução da 

temperatura da superfície pois parte da radiação solar é dissipada pela transferência de calor radiativo 

e pela evapotranspiração, que pode chegar a 58% da energia dissipada. A temperatura máxima da 
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superfície do telhado verde foi substancialmente inferior às outras, de 39,4ºC contra 57,5ºC da 

cerâmica e 51,7ºC da metálica. 

A temperatura da superfície vai interferir na temperatura dos ambientes internos de uma 

construção. O telhado verde, com sua vegetação, substrato e camadas de drenagem contribui 

substancialmente para a queda de temperatura. Por suas propriedades difusivas, essas duas camadas, 

atrasam o processo de transferência de calor. Ademais, as sombras das folhagens também influenciam 

a temperatura das outras camadas (PARIZOTTO, LAMBERTS, 2011).  

Chen (2006) corrobora ao comparar em uma edificação em Singapura sistemas de telhado que 

indicam que a cobertura vegetal desempenha um importante papel no desempenho térmico. Os 

sistemas são: telhado convencional aparente (G1) e uma laje plana impermeabilizada (G2) que, após 

alguns meses foi colocada uma cobertura vegetal, uma com vegetação rasteira (G3) e outra com 

vegetação arbustiva (G4) (FIGURA 04). 

 

Figura 04 - Terraço antes e depois do experimento, respectivamente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHEN (2006) adaptado pela autora 

A fim de comparar visualmente o desempenho dos sistemas, foram tiradas fotos infravermelhas 

nos dias 1º de abril de 2004 e três de novembro 2004. Cada sistema foi denominado como G1, G2, G3 

e G4, que serão identificados nas imagens (Figuras 05 e 06) para melhor esclarecimento. Na figura 5, 

em abril de 2004, a diferença entre G1 e G3 pode ser facilmente observada. Basicamente, a temperatura 

da superfície de G3 foi menor que G1 quando a parcela foi totalmente coberta pela cobertura de 

substrato. No entanto, a temperatura na superfície pode ser muito alta (até mais alta que a superfície 

de concreto exposta) em G3 onde o substrato foi exposto sem vegetação.  

A diferença máxima de temperatura pode ser de até 20 ° C. G1 foi coberto por grupos de 

arbustos e o substrato não foi bem coberto em alguns locais onde houve maior temperatura da 

superfície. Em 3 de novembro de 2004, o G1 estava bem coberto pelo sistema de jardinagem em 
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comparação com a situação observada no primeiro. Portanto, o desempenho térmico do G1, de 

vegetação extensiva, em termos de temperatura da superfície é melhor que a do G3.  

 

Figura 05 - Comparação das tipologias G1 e G3 nos meses de abril e novembro, respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CHEN (2006) adaptado pela autora 

 

Além disso, Chen (2006) percebeu que a cobertura com sistema de substrato aparente e exposto 

à radiação solar pode ter sua superfície com temperatura elevada e, consequentemente, podem sofrer 

piores condições térmicas durante o dia. Ainda, certas vezes, a temperatura da cobertura de substrato 

(G3) chegava a ser mais alta que a temperatura do concreto exposto. Chen (2006) concluiu que a 

implantação do jardim na cobertura proporcionou redução do consumo energético da edificação. “ 

Como a estratégia de baixa manutenção foi implementada para todos os quatro sistemas extensivos, a 

condição crescente da vegetação deve ser uma grande preocupação para a escolha de sistemas 

extensivos adequados no futuro.” (CHEN, 2006 p.142, tradução nossa) 

De acordo com observações a longo prazo, Chen (2006) aponta que independentemente da 

densidade as plantas são capazes de reduzir a oscilação das temperaturas. Porém, a extensão da redução 

da oscilação da temperatura do ar depende da densidade da folhagem ou, mais propriamente dos 

G1 G1 G3 G3 

G1 G3 
G1 

G3 
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valores de IAF (índice de área foliar), além de fornecerem proteção solar eficaz e manter um nível 

mais baixo de temperatura dentro das folhas. “As plantas podem reduzir efetivamente as temperaturas, 

fornecendo efeitos de sombreamento e resfriamento evaporativo. ” (CHEN, 2006 p.168, tradução 

nossa) 

  Ainda sobre o índice de área foliar, a diferença máxima observada nas plantas mais dispersas 

(IAF = 1) é de apenas 1.22 ° C enquanto as mais densas (IAF = 5) podem chegar a 4.58 ° C. A 

vulnerabilidade das plantas dispersas é a falta de folhas já que a radiação solar recebida não pode 

realmente ser filtrada, principalmente quando o ângulo da folha é paralelo ao raio solar. (CHEN, 2006). 

Pode-se observar uma diferença similar nos telhados G2 e G4, onde G2 possui o IAF maior que G4 

(Figura 6). 

 

Figura 06 - Comparação das tipologias G2 e G4 nos meses de abril e novembro, respectivamente 

Fonte: CHEN (2006) adaptado pela autora 
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2.2. Composição do Telhado Verde 

 

Um telhado verde é composto por vegetação, substrato, membrana de filtro, drenagem, barreira 

contra raízes, membrana impermeável e então a laje, como visto na figura 07. Para sistemas extensivos, 

a manutenção inclui a primeira estação de irrigação e monitoramento para garantir que as plantas sejam 

plantadas, após o que o jardim não deve exigir mais de duas ou três inspeções por ano sem rega 

adicional. A grama em telhados verdes pode ser cortada ou cultivada, dependendo dos desejos estéticos 

do proprietário. Cabe lembrar aos proprietários de edifícios que todo o sistema, incluindo a própria 

membrana de cobertura, requer manutenção periódica e contínua, assim como em outra tipologia de 

cobertura o telhado verde não será diferente. (PECK et al. 1999). 

 

Figura 07 - Composição de um telhado verde extensivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2020) 

 

Para um telhado verde extensivo a escolha da vegetação deve ser cautelosa, pois a camada de 

substrato é fina para não haver sobrecarga na estrutura. Além disso deve-se especificar plantas com 

raízes pouco profundas mesmo tendo a barreira contra raiz. “ Uma barreira entre as plantas e qualquer 

penetração no telhado, platibandas ou intermitência é crucial para impedir a penetração da raiz.” 

(PECK et al. 1999, tradução nossa). Ademais, torna-se necessária a utilização de plantas resistentes ao 

sol, vento e chuva e que demandem pouca poda, manutenção e irrigação. 

Gramíneas e pequenos arbustos são opções a se considerar. Por exemplo, para a base vegetal, 

ou forração, existe a grama esmeralda (Zoysia japonica) e a grama amendoim (Arachis repens). Para 

as plantas de maior porte pode-se especificar a estrelítzia (Strelitzia reginae), baba de serpente 

(Ophiopogon jaburan), planta jade (Crassula ovata), clusia (Clusia fluminensis), e algumas espécies 

Vegetação 
Substrato 

Laje 

Membrana de Filtro 

Drenagem 
Barreira contra raiz 

Membrana impermeável 
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de suculentas, como a bulbine (Bulbine frutescens). No Quadro 1 pode-se observar imagem e 

características das vegetações que podem ser sugeridas para um telhado verde. 

Quadro 02 - Vegetações propostas e suas características 
 

NOME IMAGEM CARACTERÍSTICA 

GRAMA 
ESMERALDA 

(Zoysia japonica) 

 

Rústica, deve ser cultivada a pleno sol, em solos 
férteis, com adubações semestrais e regas 

regulares. 

GRAMA 
AMENDOIM 

(Arachis repens)  

 

Deve ser cultivada a pleno sol ou meia-sombra, 
em solo fértil e preferencialmente enriquecido 

com matéria orgânica, com regas regulares. 

ESTRELÍTZIA 
(Strelitzia 
reginae) 

 As inflorescências da estrelítzia são formadas 
durante o ano todo, mas principalmente no 

verão. Estas inflorescências são muito duráveis 
e largamente utilizadas como flor-de-corte. 

BABA-DE- 
SERPENTE 
(Ophiopogon 

jaburan) 

 Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia-
sombra, em solo fértil, bem drenável, leve, 

enriquecido com matéria orgânica e irrigado 
regularmente. Rústica, é pouco exigente em 

manutenção.  

PLANTA JADE 
(Crassula ovata) 

 
Deve ser cultivada sob sol pleno, meia sombra 

ou luz difusa, em solo arenoso, enriquecido 
com matéria orgânica e irrigado a intervalos 

esparsos e regulares. 

CLUSIA (Clusia 
fluminensis) 

 Deve ser cultivada sob sol pleno ou meia-
sombra, em solo fértil e leve, com regas 

periódicas. As podas devem ser regulares para 
manter o porte da planta arbustivo.  

BULBINE 
(Bulbine 

frutescens) 

 Deve ser cultivada a pleno sol ou sombra 
parcial, em solo fértil, bem drenável e 

enriquecido com matéria orgânica, com regas 
periódicas. Tolerante à seca e a uma ampla faixa 

climática. 

 
Fonte: PATRO (20--) adaptado pela autora 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

A proposta de implementação de Telhado Verde no IFF campus Macaé foi dada a partir da 

análise aérea pelos projetos da edificação existente. Na Figura 08, percebe-se que o local é arborizado. 

A construção é em telha cerâmica e a ligação dos blocos é feita por uma circulação, apenas para 

passagem, com cobertura de laje de concreto. A sugestão é implementar o telhado verde nessa 

cobertura e em partes dos blocos, que será explicado em breve. 
 

Figura 08 - Vista Aérea do IFF Macaé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps (2020) 

 

 Na Figura 09, tem-se o corte transversal dos blocos 2 e 4, onde é possível perceber o caimento 

do telhado em telha cerâmica, onde ao lado direito (voltado para a fachada sul) o telhado existente é 

acompanhado da laje (inclinada, paralela ao telhado); e ao lado esquerdo (voltado para a fachada norte) 

o telhado não possui inclinação, que é a parte que poderá ser explorada para compor o Telhado Verde. 

 

Figura 09 - Corte Transversal dos blocos 2 e 4 

Fonte: Acervo do Instituto Federal Fluminense (2020) 
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 Na Figura 10 a seguir, foi feita uma seção neste corte para uma proposta esquemática de como 

ficará implantada a vegetação na faixa de telhado. A telha cerâmica será retirada e a laje de concreto 

receberá tratamento de impermeabilização e as camadas para receber o substrato e a vegetação: 

membrana impermeável, barreira contra raiz, drenagem, membrana de filtro, substrato e vegetação. 

 

Figura 10 - Seção Esquemática do Telhado Verde 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do Instituto Federal Fluminense (2020) adaptado pela autora 

  

Tridimensionalmente tal parte pode ser visualizada na Figura 11, onde vê-se longitudinalmente 

a parte que teve a telha cerâmica removida dando lugar a um telhado verde linear, que percorrerá os 

blocos 1, 2, 3 e 4 que irá compor com o telhado verde central que liga os blocos (Figura 12). 

 
Figura 11 - 3D esquemático do telhado verde linear no Bloco 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2020) 
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Figura 12 - 3D esquemático do telhado verde central 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2020) 
 

Um projeto que contempla ações e práticas sustentáveis com fim de redução de impacto 

ambiental tem a utilização do método de telhado verde extensivo, além de ser leve e de baixa 

manutenção, como auxiliar para menor temperatura da cobertura e, consequentemente, a redução da 

temperatura interna dos ambientes. Muitas vezes no verão, os condicionadores de ar nas salas de aula 

não conseguem ser eficazes por causa da temperatura externa conduzida pela cobertura, janelas e 

paredes e pelo calor próprio dos alunos, o que gera um desconforto e um estresse temporário. 

Parizotto e Lamberts (2011) observaram que, a vegetação, o substrato e a evapotranspiração 

reduzem a temperatura da superfície da cobertura, interferindo na temperatura dos ambientes internos. 

Anteriormente, Chen (2006) indicou que apesar da densidade das plantas elas podem reduzir a 

oscilação das temperaturas, mas quanto mais densa a folhagem, menor a oscilação.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

  

Com o considerável aumento de consumo de energia elétrica em vários segmentos, como o 

comercial e residencial, é notória a necessidade de redução do consumo e do aumento da eficiência 

energética. O referido estudo priorizou a utilização de Telhado Verde como melhor solução adequada 

as necessidades do projeto apresentadas. 

Embasados nas teorias de Peck, de Chen e Parizotto e de Lamberts, viu-se a importância do 

telhado verde para a redução da temperatura da superfície da cobertura. A evapotranspiração, o 

sombreamento da folhagem, o substrato e as camadas de drenagem contribuem para tal redução.  
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O objetivo de analisar aspectos teóricos e práticos do telhado verde para implementar no IFF 

Macaé foi alcançado através de estudos e comparativos que constataram a redução da temperatura da 

superfície da cobertura e o impacto positivo da presença da vegetação no microclima de um local (no 

local analisado). Observou-se também que o uso de vegetação torna o ambiente mais agradável e 

harmônico, e, como os arredores do IFF é uma área arborizada, haverá uma união entre o natural e o 

construído, trazendo assim a sensação de unidade e pertencimento.  

Na metodologia, a revisão de literatura trouxe contextos relevantes para afirmar a teoria inicial 

da importância do telhado verde. Bezerra et al (2018) indicam que locais com presença de vegetação 

e corpos hídricos apresentam temperaturas mais baixas em relação a áreas com ausência de vegetação. 

Já Peck et al. (1999) afirmam a inércia térmica e regulação da oscilação de temperatura através da 

vegetação, além de trazer um comparativo entre os métodos do telhado verde intensivo e extensivo. 

Com o estudo teórico afirmando a relevância do telhado verde, a proposta de implementação 

no IFF Macaé ganha força por ter sido pensada no bem-estar dos usuários, tanto pelos benefícios 

gerados pela presença da vegetação quanto pela redução de temperatura interna. O IFF está situado 

numa área arborizada e o novo telhado verde, além de tantas vantagens apresentadas ao longo do texto, 

irá harmonizar todo o contexto de vegetação do local. Pode ser um exemplo de sustentabilidade para 

os estudantes e um incentivo para moradores do município e região a aderirem este método construtivo. 

Ao longo do desenvolvimento deste artigo foram encontradas algumas limitações pois a ideia 

inicial da proposta de projeto era a substituição de todo o telhado do IFF por telhado verde. Contudo, 

com a obtenção do projeto da edificação constatou-se que a laje era inclinada paralelamente ao telhado, 

dificultando a proposta por ter que haver uma mudança estrutural de toda a edificação. Mas em uma 

estreita faixa de cobertura ao longo de todos os blocos seria viável a substituição a qual foi efetuada a 

proposta. Este estudo e proposta possuem uma relevância social por se tratar de uma intervenção em 

uma edificação pública federal que passa uma imagem para os usuários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O último tópico desta dissertação após os dois artigos visa demonstrar conclusões acerca do 

trabalho e sugerir recomendações para trabalhos futuros ligados ao tema estudado. Este trabalho 

objetivou estudar otimizações de eficiência energética, conforto ambiental e consumo de água para o 

Instituto Federal Fluminense a partir da Arquitetura Sustentável; e para obter o resultado esperado foi 

estudada a utilização de painel fotovoltaico, telhado verde, e aproveitamento da água de chuva. 

Conclusões sobre a importância de conceitos mencionados acima, puderam ser extraídas 

baseadas no primeiro artigo. Isso concedeu uma compreensão para as propostas e aperfeiçoamento do 

projeto, além de permitir o uso de estratégias para concepção de projetos mais energeticamente 

eficientes e sustentáveis. O primeiro artigo selecionou um dos métodos analisados, no caso a utilização 

do telhado verde, moldando-se para que o segundo artigo venha para fundamentar o estudo. 

Para os objetivos desta dissertação, foi produzida uma revisão bibliográfica corroborando com 

o tema, incluindo conceitos relacionados à sustentabilidade, conforto ambiental, eficiência energética, 

práticas socialmente sustentáveis, análise de tipologias e possibilidades de aproveitamento da água de 

chuva, painel fotovoltaico e telhado verde, eficiência de um telhado verde com experimentos nacional 

e internacional, e composição de um telhado verde e suas camadas para implantação; além de escolha 

de espécies de vegetação, e proposta de projeto com imagens tridimensionais. 

Outro ponto notado ao longo desta dissertação é que as experiências estudadas no segundo 

artigo de Florianópolis/SC e de Singapura apontam uma eficiência na redução de temperatura quando 

utilizado o telhado verde em relação a outras tipologias de cobertura. As camadas de vegetação e 

substrato, independente do porte da vegetação ou dimensão das folhas, contribuem para a queda e 

redução da oscilação de temperatura. 

Paralelamente, as estratégias e técnicas de projeto relacionam algumas vantagens do telhado 

verde como: contribuição para melhoria na qualidade do ar, auxílio no combate ao efeito de ilhas de 

calor e na inércia térmica, maior retenção de água da chuva, e função estética e harmônica com a 

vegetação já existente. Ele também tem um papel de melhor desempenho do ar e ecológico, além de 

tornar as cidades mais resilientes às mudanças climáticas e sustentáveis, mitigando os efeitos da 

urbanização. 
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Adicionalmente, baseado em PECK et al. 1999 foi feito um quadro simplificando um 

comparativo entre tipologias de telhado verde e o que foi proposto, o extensivo, requer menor carga 

estrutural para sua instalação, o que possibilita uma intervenção menos radical na edificação pois por 

menor que seja a carga deve ser considerado o esforço que as camadas, o substrato e a vegetação farão 

sobre a laje e a estrutura. 

A abordagem dos assuntos permite encaminhar para possibilidades de futuros estudos, 

inclusive assuntos complementares, como a utilização de simulação computacional para eficiência 

energética; a partir de um estudo de como a plataforma BIM (Building Information Model) pode 

contribuir para um projeto mais sustentável, compreendendo as fases de pré-projeto à fase de pós-obra; 

com esboço de estratégias sustentáveis para residências, não apenas edificações públicas consolidadas; 

e projetos para aproveitamento de água de chuva. 

 No decorrer da pesquisa começou a ser implantado, por iniciativa da rede dos Institutos 

Federais, painéis fotovoltaicos, o que afirma a importância desse estudo. Também houve limitação de 

área de intervenção de cobertura por questões estruturais e financeiras, mas a adequação feita na 

proposta do segundo artigo, de intervir em algumas áreas da cobertura atenua as limitações 

encontradas. 

Por fim, conclui-se que o telhado verde pode trazer benefícios à edificação e aos usuários, 

principalmente a redução de temperatura onde em um país de clima tropical as salas de aula dependem 

do uso de aparelhos de ar-condicionado. A proposta de projeto foi alcançada com o mínimo possível 

de intervenções estruturais, mas de modo que o telhado verde e sua vegetação ficassem visíveis, 

harmônicos com a vegetação existente e contemplável. 

 


