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RESUMO

Entende-se por cobertura verde qualquer espaço verde que se desenvolva sobre uma
laje de uma estrutura ou edifício. As coberturas verdes podem apresentar maior ou menor
complexidade construtiva, vários extratos vegetais e diferentes utilizações e funções,
dependendo, entre outros fatores, da generosidade do “perfil de solo” disponível para o
desenvolvimento das plantas. O “perfil do solo” implica o estabelecimento de camadas várias
de revestimentos, considerando-se os substratos técnicos e os filtros de drenagem e de
proteção. Os substratos técnicos sendo um elemento fundamental ao desenvolvimento da
vegetação apresenta um custo significativo na construção da cobertura verde. Os substratos
técnicos são geralmente caracterizados por apresentarem elevada quantidade de constituinte
mineral e serem isentos de parasitas, espécies infestantes e germes fitopatogénicos, tal como
apresentarem grande resistência estrutural e uma textura meia-grossa, capilaridade e
drenagem elevadas e equilibradas. Os solos melhorados são caracterizados por possuírem
um custo mais reduzido do que os substratos técnicos, no entanto o seu peso na estrutura é
relativamente superior bem como o aparecimento de espécies infestantes, podendo o valor
da manutenção aumentar.
Considerando a necessidade da redução dos custos construtivos e a melhoria das
características dos solos melhorados pretende-se fazer uma análise comparativa entre
substratos técnicos e solos melhorados avaliando-se o desenvolvimento da vegetação e a
retenção de água. A metodologia a desenvolver baseia-se em ensaios práticos sobre
substratos técnicos e solos melhorados efetuando-se a medição do crescimento da vegetação
e da capacidade de retenção da água.
Concluiu-se com base neste modelo de prática experimental que o solo melhorado
permite a redução dos custos construtivos e que relativamente ao crescimento da vegetação,
esta desenvolve-se de forma contínua conseguindo numa fase final melhores resultados do
que num substrato técnico. Comparativamente aos substratos técnicos observou-se que estes
possuem excelentes resultados em diversas coberturas implementadas, no entanto neste
ensaio prático, observou-se que a sua prestação nem sempre é a melhor, sendo que o
crescimento da vegetação não foi superior ao dos solos melhorados. Relativamente à
retenção da água verificou-se serem os substratos os que apresentam maior capacidade de
retenção.
PALAVRAS-CHAVE:

COBERTURAS

VERDES,

SOLOS

MELHORADOS,

SUBSTRATOS TÉCNICOS, VEGETAÇÃO.
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ABSTRACT
Green roofs are any space that develops over an area of a structure or building. Green
roofs may have a greater or lesser constructive complexity, several plant extracts and
different uses and functions, depending, among other factors, on the generosity of the "soil
profile" for plant development. The "soil profile" implies the establishment of several layers of
coatings, considering the technical substrates and drainage and protection filters. The
technical substrates are a fundamental element for the development of the vegetation and
present a significant cost in the construction of the green rooftops. Technical substrates are
generally characterized by a large amount of mineral constituents and are free of parasites,
weed species and phyto-pathogenic germs, as they present high structural strength and
semi-thick texture, balanced capillarity and drainage. The improved soils are characterized
by having a much lower cost than the technical substrates, but their weight in the structure is
relatively larger, as well as the appearance of weed species, which can increase the value
because of the maintenance.
Considering the need to reduce construction costs, it's intended to make a
comparative analysis between technical substrates and improved soils, evaluating the
development of vegetation and water retention.
The methodology to be developed is based on practical tests on technical substrates
and improved soils, measuring vegetation growth and water retention capacity.
It was concluded, based on this model of experimental practice, that the improved soil
allows a reduction of the construction costs and that in relation to the vegetation growth, this
one develops continuously in the final phase better than a technical substrate. In comparison
with the technical substrates, it was observed that these have excellent results in several
coverages implemented, however, in this practical test, it was observed that their
performance is not always better, being the vegetation growth not superior to one of the
improved soils, concluding that more changes could be made to it’s composition, in order to
achieve better results. As for the water retention it is found that the substrates have the
greatest retention capacity.

KEYWORDS: GREEN ROOFS, IMPROVED SOILS, TECHNICAL SUBSTRATES,
VEGETATION.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1. ENQUADRAMENTO GERAL
No espaço urbano os edifícios alteram os fluxos de energia e de matéria dos
ecossistemas causando frequentemente problemas ambientais. Estes problemas podem ser
parcialmente amenizados pela alteração das propriedades superficiais dos edifícios.
Segundo o Centro Regional de Informação das Nações Unidas (UNRIC) no ano de
2014 54% da população mundial vivia em áreas urbanas, uma percentagem que se prevê que
venha a aumentar para 66% em 2050. As projeções mostram que a urbanização associada
ao crescimento da população mundial poderá trazer mais 2,5 mil milhões de pessoas para as
áreas urbanizadas em 2050, com quase 90% do crescimento centrado na Ásia e África, de
acordo com o novo relatório das Nações Unidas publicado a 10 de julho de 2014.
Em meio urbano as coberturas verdes (telhados/coberturas revestidos com espécies
vegetais e substratos) integram a Estrutura Ecológica, porque quando comparadas com as
coberturas convencionais apresentam vantagens ambientais, económicas e técnicas,
fornecendo serviços ecossistémicos, como sejam: melhoria da gestão das águas pluviais,
melhor regulação da temperatura dos edifícios, redução dos efeitos de ilhas de calor, aumento
da durabilidade dos materiais aplicados, aumento da biodiversidade, melhoria da saúde
pública e aumento dos espaços verdes de produção, recreio e lazer (Franca, 2015).
De entre os vários serviços ecossistémicos, destaca-se no contexto da presente
dissertação, a capacidade que as coberturas verdes têm em intervir na gestão de águas
pluviais através da sua retenção, que é entendida como a água de precipitação que é mantida
dentro do sistema de cobertura verde. O efeito da retenção e da detenção permitem a
atenuação do pico de vazão de saída, fazendo com que seja um valor inferior ao de entrada,
ou seja o volume de água descarregada é inferior ao afluente, bem como é distribuído por
uma maior área através do substrato de crescimento e da vegetação e dos materiais que
compõem a cobertura verde. Estes efeitos levam também a que os tempos de descarga do
efluente sejam mais alargados no tempo.
Modelos de ensaio práticos situados num mesmo local e sujeitos às mesmas
influências climáticas comprovam que as tendências de desempenho da retenção se
relacionam com a configuração específica do telhado e, em particular, com as características
do substrato e da vegetação. Quando perante sistemas pouco profundos (substratos com
espessuras entre 25 e 60 mm) Van Woert et al. (2005) observaram que nos módulos plantados
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com espécies de Sedum ocorria maior retenção volumétrica do que nos sistemas sem
vegetação.
Estes autores também sugerem que as propriedades físicas do substrato e a sua
profundidade têm maior influência na retenção e detenção do que a vegetação. Igualmente
Monterusso et al. (2004) concluíram que o substrato tem maior influência do que a vegetação
no desempenho de retenção (Virginia Stovin 2015), e Graceson et al. (2013) demonstraram
nos estudos efetuados que a retenção volumétrica também está associada às propriedades
físicas dos meios de cultura, verificando que a distribuição de tamanho de poros afeta mais a
retenção de água do que a vegetação ou a profundidade do meio de cultivo.
A relação entre os substratos e a instalação e o desenvolvimento da vegetação
aplicada nas coberturas verdes também tem vindo a ser estudada, nomeadamente por
Adriana Anico, (2016) que demonstra uma nova abordagem para a utilização de plantas
autóctones em coberturas verdes. Segundo Anico (2016), em Portugal existem coberturas
verdes onde é frequente o uso de espécies exóticas, apesar das espécies autóctones
poderem ser utilizadas em sua substituição. Estas espécies apresentam vantagens,
nomeadamente quanto à resistência à secura e à promoção da biodiversidade, sendo também
relevantes para a identidade de um local.
Conhecendo-se os benefícios que se podem obter com a construção de coberturas
verdes, constata-se que um dos atuais constrangimentos à sua implantação são os custos
acrescidos quando comparados com os das coberturas “tradicionais”. Considera-se assim que
o desenvolvimento de um solo melhorado poderia diminuir os custos de construção das
coberturas verdes, pois permitiria o uso de materiais disponíveis na região que seriam
melhorados na sua estrutura, nutrientes e matéria orgânica, de modo a assegurarem todas as
funções necessárias. O estudo e a aplicação de solos melhorados poderá vir a viabilizar a
construção de um maior número de coberturas verdes e de modo mais sustentável.
Nesta dissertação pretende-se responder à questão de como será possível reduzir o
custo de construção das coberturas verdes pela redução do custo do substrato a aplicar,
mantendo a qualidade estrutural e nutricional de modo a assegurar o crescimento da
vegetação.
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1.2.

OBJETIVOS

São vários e diversificados os objetivos a atingir com o desenvolvimento da presente
dissertação podendo-se apontar numa primeira fase:
a) Entender quais os modelos de construção de coberturas verdes atualmente
disponíveis e quais são as suas vantagens e desvantagens;
b) Considerando que um dos componentes mais relevantes de uma cobertura verde
é o substrato de crescimento da vegetação, pretende-se identificar quais os
produtos atualmente disponíveis no mercado e quais as suas características.
Numa segunda fase os objetivos passam por:
a)

Realização de um solo melhorado, de menor custo do que os substratos,
destinado a coberturas verdes;

b)

Verificar se o solo melhorado assegura os mesmos benefícios e propriedades dos
substratos, nomeadamente quanto à drenagem e taxas de crescimento de
plantas.

A concretização dos objetivos enunciados implica prática experimental, pelo que se irá
proceder a um ensaio que permita ter a perceção do comportamento do solo melhorado
produzido.

1.3.

METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

A dissertação desenvolve-se em três fases (figura 1):
Fase experiência/conhecimento – incide na obtenção de dados tendo por base a
experiência e conhecimento adquiridos por outros. Consiste na obtenção de elementos
fornecidos por revisão bibliográfica recorrendo-se a doutoramentos, dissertações, artigos,
estudos e entrevistas com especialistas sobre o tema coberturas verdes;
Fase criatividade - tendo por base a fase anterior e considerando a especificidade
ambiental, social e económica de Portugal, reflete-se sobre como se pode melhorar a
construção de coberturas verdes. É uma fase de síntese de conhecimentos e de criatividade
na definição de modelos de experimentação o que obriga a revisitações e atualizações da
fase anterior, havendo também lugar à discussão com peritos para aferição de ensaio
experimental.
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Fase seleção – incide no ensaio experimental com solos melhorados e substratos e
tem por objetivo primordial comparar custos, crescimento da vegetação e retenção de água.

Figura 1 Metodologia da dissertação

De modo a se exporem as reflexões, resultados obtidos e conclusões, a dissertação
foi estruturada em seis capítulos.
No capítulo 1 descreve-se o âmbito da dissertação, apresentam-se os objetivos que
se pretendem alcançar e explica-se o processo metodológico utilizado para os atingir. Por
último, expõe-se resumidamente a estrutura da dissertação.
No capítulo 2 é efetuado um estudo que pretende clarificar alguns dos conceitos
usualmente associados às coberturas verdes. Segue-se um breve enquadramento das
tipologias de coberturas verdes, bem como da legislação e regulamentação relacionada com
esta tipologia de espaço. Apresentam-se também neste capítulo casos de estudo de
coberturas verdes em contexto nacional e internacional, visando a compreensão das
diferenças entre métodos construtivos. O capítulo 2 finaliza com a apresentação dos modelos
de construção de coberturas verdes atualmente existentes, indicando-se quais as suas
vantagens e desvantagens para cada situação.
No capítulo 3 é feita uma abordagem à caracterização e constituição dos solos de
modo a aprofundar e definir alguns temas importantes para o estudo de substratos de
crescimento. Posteriormente são apresentados os diferentes materiais utilizados em misturas
de substratos para coberturas verdes, fazendo-se uma reflexão crítica sobre todos os
materiais e componentes utilizados no modelo multi-camada.
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No capítulo 4 descreve-se o procedimento que levou à formulação da mistura
idealizada e apresenta-se o modelo experimental produzido ao longo do estágio curricular
com os devidos materiais e métodos. Expõe-se ainda a organização do trabalho, bem como
a recolha de dados.
No capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos no que diz respeito aos
componentes e parâmetros selecionados no capítulo anterior. Este capítulo termina com a
discussão dos resultados obtidos bem como com as considerações finais.
No capítulo 6 procura-se concluir apresentando-se as reflexões finais sobre a
importância que os substratos de crescimento têm nas coberturas verdes, assim como na
escolha dos materiais para conceção dos mesmos em contexto de coberturas verdes.

1.4.

CONDICIONANTES DO ESTUDO

Dado o estágio curricular incidir sobre um ensaio experimental, não se pode neste
capítulo introdutório deixar de referir alguns aspetos que condicionaram a sua realização e os
resultados obtidos.
O estágio curricular tem a duração de seis meses pelo que foi neste período que se
teve de proceder à definição, criação, implementação e obtenção de dados.
A primeira fase de trabalho de definição, criação de substrato e aquisição de material
vegetal decorreu no primeiro mês e meio pelo que apenas teve quatro meses e meio para a
obtenção de dados. Sendo assim os dados obtidos são relativos ao comportamento do
substrato e instalação da vegetação nas fases iniciais de implementação das coberturas
verdes.
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2.

COBERTURAS VERDES

2.1. INTRODUÇÃO
Ao longo deste capítulo apresentam-se os conceitos, definições e designações
relacionados com as coberturas verdes visando a clarificação da leitura e a interpretação dos
temas estudados.
Também se apresentará uma reflexão sobre as tipologias de coberturas verdes e os
materiais construtivos, indicando-se exemplos nacionais e internacionais.
Finaliza-se o capítulo com um breve enquadramento da legislação e normativa
aplicada às coberturas verdes.

2.2. TIPOLOGIAS CONSTRUTIVAS EM COBERTURAS VERDES
As coberturas revestidas com vegetação podem ser utilizadas apenas para
contemplação, ou para uso intensivo onde é possível passear, usufruir de mobiliário urbano
ou até mesmo de elementos com água, pelo que podem adquirir distintas formas também
diferentes usos e funções implicam a utilização de diferentes técnicas construtivas levando ao
aparecimento de várias tipologias de coberturas.
São várias as designações dadas na bibliografia internacional e nacional às coberturas
revestidas com vegetação e substrato não havendo diferenças substanciais nas definições
que lhes estão associadas. Na bibliografia de expressão inglesa é possível encontrar as
designações de “green roofs”, “ecoroof” e “roof gardens”. Na língua portuguesa as
designações mais habituais são as de coberturas ajardinadas e coberturas verdes.
Neste trabalho ir-se-á utilizar a terminologia de coberturas verdes para todas as
coberturas que utilizem a aplicação de vegetação sobre um substrato, que por sua vez é
colocado sobre uma camada impermeável. Nesta terminologia incluem-se todas as
coberturas que tenham vegetação, independentemente dos estratos, espécies, e
densidades e espessuras de substrato, tal como se consideram as coberturas inclinadas
(figura.2) e planas (figura.3).
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Figura 2 Cobertura verde com inclinação de 45º- Siegen Oberscheiden (Alemanha).
(Fonte:greenroofs.com)

Figura 3. Cobertura plana - Stuttgart Hohenheim (Alemanha). (Fonte: greenroofs.com)

Tendo-se referido que existem diferentes tipologias de coberturas verdes, a sua
classificação depende sobretudo da profundidade/espessura do substrato, pois este
componente irá determinar as espécies vegetais possíveis de utilizar, a necessidade de rega,
de drenagem e de manutenção.
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Landschaftsbau - FLL (2008), conhecido por ser o guia alemão que dita as diretrizes para
planeamento, execução e manutenção de coberturas ajardinadas, as tipologias que se podem
encontrar nas coberturas verdes são: a) extensiva; b) intensiva; c) semi-intensiva; e d)
coberturas castanhas.
As coberturas verdes podem ser introduzidas em coberturas de edifícios construídos
de raiz bem como nos já existentes, desde que a sua estrutura o permita.

2.2.1. COBERTURAS EXTENSIVAS
As coberturas verdes extensivas caracterizam-se por possuírem uma camada de
substrato com poucos nutrientes, sendo esta camada pouco profunda. No entanto, esta
camada é a adequada ao desenvolvimento de vegetação que requeira menores cuidados de
manutenção (IGRA 2017).
Como desvantagens relacionadas com a utilização deste tipo de coberturas apontamse: a) necessidade de utilizar plantas resistentes às condições climáticas extremas e com
capacidade regenerativa; b) o facto de o substrato apresentar espessura reduzida (entre 6 20 cm), o que limita a escolha de espécies a utilizar tal como os efeitos positivos associados
à gestão das águas pluviais.
Como vantagens associadas às coberturas verdes indica-se o facto de não implicar
grande acréscimo de peso sobre a estrutura do edifício. O custo de instalação destas
coberturas verdes é mais reduzido, comparativamente ao de outras tipologias.
Normalmente as coberturas verdes extensivas não são transitáveis, mas devem ser
sempre acessíveis para manutenção. Em climas temperados e quentes este tipo de cobertura
implica a instalação de sistemas de rega.
Existem alguns exemplos de unidades industriais que utilizam as coberturas verdes
extensivas tendo por objetivos melhorar a eficiência térmica e atenuar os picos de cheia das
águas pluviais. Como exemplos dos complexos industriais referidos com este sistema
construtivo, tem-se a nível internacional a fábrica da Ford em Darborn, Michigan (figura.4) e
a nível nacional a ETAR do Freixo situada na cidade do Porto (figura.5). Segundo Silva (2012)
um dos efeitos associados às coberturas verdes é a alteração do estereótipo das zonas
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industriais, que usualmente estão associadas à poluição e a cores em tons de cinzento
(coberturas, pavimentos, estrutura).

Figura 4 Cobertura Extensiva fábrica da Ford em
Darborn. (Fonte: Xero Flor, 2003).

Figura 5 Cobertura Extensiva ETAR do Freixo, Porto.
(Fonte: ANCV).

As habitações unifamiliares também permitem a instalação de coberturas verdes.
Todavia verifica-se que os custos das coberturas verdes são mais elevados nos edifícios mais
pequenos, pelo que a instalação em habitações torna-se mais dispendiosa. A
compatibilização das coberturas verdes com outros elementos é um aspeto fundamental dada
a atual necessidade de instalação de equipamentos nas coberturas.
Na figura.6 é possível ver a instalação de uma cobertura verde em moradia familiar
que coexiste com sistemas de aproveitamento de energia solar. A figura.7 apresenta um
projeto de cobertura viva, com sistema de cobertura ajardinada extensiva ZinCo com substrato
Landlab Intensivas. Verifica-se que mesmo em situações de pouca espessura de substrato e
limitação na seleção das espécies é possível recriar ecossistemas específicos com espécies
adaptadas aos locais.

Figura 6 Cobertura extensiva de Sedum sp. numa
habitação unifamilair em Vila Nova de Gaia. (Fonte:
NEOTURF).

Figura 7 Cobertura extensiva em Lavra, Matosinhos
parceria da Neoturf, instalador certificado Landlab,
com o gabinete Laura Roldão Costa - Arquitetura
Paisagista. (Fonte: LANDLAB).

2.2.2. COBERTURAS INTENSIVAS
As coberturas verdes intensivas caracterizam-se por apresentarem espessuras de
substrato de crescimento superiores a 50 cm, com diversidade de estratos vegetativos e que
necessitam manutenção intensiva uma vez que as plantas são mantidas de forma individual,
tal como num jardim (Neoturf, 2012).
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Como desvantagens apontadas à utilização de coberturas verdes intensivas apontamse o acréscimo de peso sobre a estrutura do edifício, o que implica um acréscimo de custo de
construção, e um aumento das ações de manutenção.
Como aspetos positivos indicam-se o facto de se poder utilizar maior quantidade e
diversidade de plantas e de contribuírem significativamente na gestão das águas pluviais.
Estas coberturas destinam-se essencialmente a usos recreativos, semelhantes aos
praticados nos jardins convencionais. Um exemplo de cobertura verde intensiva vocacionada
para o recreio é o Parque Milénio situado em Chicago, Estados Unidos da América (figura.8),
com cerca de 10 ha, constituindo-se como uma das maiores coberturas verdes intensivas.

Figura 4 Parque Milénio em Chicago – possivelmente uma das maiores coberturas ajardinadas intensivas do
mundo. (Fonte:https://roadtrippers.com/places/26994/photos/319715698).

Este tipo de coberturas implica um esforço de manutenção constante, nomeadamente
através de ações de limpeza regular, rega, fertilização e poda, como é habitual num parque
ou jardim convencional (Franca, 2015).
Um outro exemplo, desta vez nacional, é o Passeio dos Clérigos, situado no Porto,
(figura.9) em que o piso superior é revestido por uma cobertura verde intensiva sendo utilizado
como zona verde da cidade.

Figura 5 Passeio dos Clérigos. (Fonte: ANCV http://greenroofs.pt/pt/projeto/praca-lisboa)
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Não existem referências quanto à composição e espessura do substrato de
crescimento utilizado. No entanto, pelos cortes ilustrativos da estrutura observa-se que a
camada de substrato é superior a 50cm de altura (figura 10). A figura.11 comprova essa ideia
pois observa-se grande quantidade de substrato e oliveiras plantadas.

Figura 7 Corte ilustrativo do Passeio dos Clérigos. (Fonte:
http://www.designboom.com)

Figura 6 Processo construtivo do Passeio
dos Clérigos.
(Fonte:
http://www.afaconsult.com)

2.2.3. COBERTURAS SEMI-INTENSIVAS
Segundo Yang et al., (2008) as coberturas verdes semi-intensivas são consideradas
uma solução intermédia, uma conjugação do tipo extensivo e intensivo, onde o tipo extensivo
deve representar 25% ou menos da área total da cobertura verde.
Este modelo construtivo tira partido das vantagens dos outros dois tipos referidos
anteriormente, pela menor necessidade de manutenção, irrigação e fertilização das
coberturas extensivas, e a maior diversidade de vegetação das coberturas intensivas.
São várias as definições e classificações tipológicas das coberturas verdes havendo
algumas em que o conceito de cobertura semi-intensiva e intensiva simples referidas nas FLL
(2008) aparecem como sendo idênticas.
Segundo as FLL (2008) na cobertura intensiva simples ou semi-intensiva é utilizada
vegetação rasteira, como gramíneas, plantas perenes e arbustos. É uma cobertura
geralmente acessível, caracterizada por possuir, geralmente, uma profundidade da camada
de substrato entre os 10-25 cm (IGRA). A opção deste modelo construtivo requer manutenção
e rega regular (FLL, 2008), ao contrário das coberturas extensivas. Segundo a Associação
Nacional de Coberturas Verdes ANCV (2017) a rega depende muito do tipo de cobertura e do
tipo de clima da região onde estiver inserida a obra. Em Portugal a maioria das coberturas
verdes, inclusive as extensivas, necessitam de rega, ainda que algumas sejam bem menos
exigentes do que outras.
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Como exemplos do sistema de cobertura semi-intensiva apresentam-se a Biblioteca
Pública da Filadélfia e a residência universitária de Hamerschlag Hall.
A Biblioteca pública de Filadélfia (figura.12) corresponde a uma cobertura verde semiintensiva com um pátio acessível aberto ao público. O telhado verde utiliza um sistema de
drenagem granular e suporta uma infinidade de plantas herbáceas e gramíneas ornamentais
destacando-se os Sedum sp.
A figura.13 corresponde a uma cobertura verde semi-intensiva situada em Pittsburgh,
Pensilvânia, EUA na residência da universidade Hamerschlag Hall. Apresenta uma camada
de drenagem de 6cm com um substrato de crescimento de 6cm. O telhado verde suporta mais
de vinte e oito espécies de plantas diferentes, desde plantas herbáceas com enfase nos
Sedum sp., gramíneas altas e pequenos arbustos, criando uma comunidade rica e com
biodiversidade para a fauna local. A presença de troncos de madeira e uma adequada
manutenção incentivam o estabelecimento da vida selvagem.

Figura 8 Biblioteca Pública da Filadélfia. (Fonte:
http://www.greenrooftechnology.com).

Figura 9 Universidade Hamerschlag Hall. (Fonte:
http://www.greenrooftechnology.com).

2.2.4. COBERTURAS CASTANHAS (BROWN ROOFS)
As coberturas ajardinadas extensivas, intensivas e semi-intensivas e os Brown Roofs
não são mutuamente exclusivos. Um Brown Roof é simplesmente uma cobertura ajardinada
com critérios específicos de projeto. As especificações que tornam uma cobertura num Brown
Roof visam a constituição de instalações ambientalmente relevantes, naturalistas e com um
desempenho dinâmico a longo prazo. Idealmente, estas instalações deverão ser
multifacetadas e aspirar a fornecer diversidade em toda a área da cobertura – especialmente
no caso de grandes projetos.
Os Brown Roof necessitam de grande interação entre o projeto e o processo de
construção, pois diversidade e complexidade podem ser vistas como um risco e/ou uma
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despesa. É fulcral que na fase de especificação, os valores fundamentais da cobertura sejam
protegidos (Blackdown Horticultural Consultants Limited, 2006).
A figura.14 apresenta sistemas de coberturas que usam “substratos urbanos” como
pedaços de tijolo e betão, areias, cascalhos e subsolos (provenientes do próprio local de
implantação dos edifícios). Este tipo de coberturas tem espessuras variáveis de substratos,
normalmente entre 10 e 15cm, e não tão finos e ligeiros como nos sistemas extensivos. A sua
superfície da cobertura não é plana, mas moldada em pequenos montículos formando “mini‐
topografias” para maximizar a variedade ecológica (Dunnett e Kingsbury, 2008).

Figura 10 Laban Dance Centre in Deptfor, Londres. (Fonte: https://livingroofs.org).

2.3.

METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS

Este capítulo destina-se a analisar os aspetos relacionados com os métodos
construtivos das coberturas verdes e os materiais de construção aplicados. Será abordada a
aplicabilidade destes materiais nas coberturas verdes extensivas, semi-intensivas e intensivas
de modo a se entender quais os melhores materiais para o ensaio prático.
Regra geral as coberturas verdes são constituídas por várias camadas de modo a se
estabelecer um sistema multifuncional. Como em qualquer sistema, cada camada tem
agregada a função para a qual é concebida de forma a desempenha-la da melhor forma
possível e, no conjunto, as camadas cumprem os objetivos fundamentais ao correto
funcionamento da cobertura, nomeadamente drenagem, oxigenação, nutrientes, estabilidade
(plantas e edifício).
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Segue-se a apresentação das características e funcionalidades de cada uma das
camadas constituintes das coberturas verdes que se encontram indicadas esquematicamente
na figura.15.

Camada vegetal
Substrato de crescimento
Camada vegetal
Camada filtrante
Substrato de crescimento
Camada vegetal
drenante
Camada
Camada
filtrante
Material de
proteção e de
Substrato
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Material
de
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penetração
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drenantede água
Camada
Figura 11 Diferentes camadas de uma cobertura verde. (Fonte: images.arquidicas.com).
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O confinamento consiste em “inserir” as raízes das plantas em caixas de betão com a
capacidade de impedir a sua expansão e impedir a perfuração das camadas inferiores.
Aquando da aplicação das membranas anti-raiz é aconselhável que se use mais de uma
“folha” desta membrana de forma a aumentar o tempo de vida e o grau de eficiência (Azevedo,
2011).
Segundo a empresa Zinco (2017), estes materiais devem assegurar um conjunto
características. A título indicativo apresentam-se na tabela.1 algumas das características que
se consideram necessárias de cumprir nestes materiais.
Tabela 1.Ficha técnica da tela anti-raiz (Adaptação: http://www.zinco.pt/ - portal técnico)
COBERTURAS EXTENSIVAS e SEMI-INTENSIVA
Descrição

Tela anti-raizes WSF 40

Densidade

0,94 g/cm³

Espessura

36µm = 0.036 mm

Peso

aproximadamente 330 g/m²

Cor

preto

Resistência à tração

A 20°C: 40 - 47 N/mm²; A 120ºC: 20 - 25 N/mm²

Coeficiente de Atrito

0,29

COBERTURAS INTENSIVAS
Descrição

Tela anti-raizes WSB 100-PO

Densidade

0,94 g/cm³

Espessura

1,1 mm

Peso

aproximadamente 1,13 kg/m²

Cor

branco

Resistência ao rasgo L/T
Dilatação de rutura

> 800 N/5 cm
20%

2.3.2. MATERIAL DE PROTEÇÃO E DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA
O material de proteção e armazenamento de água (figura.17)
é um tecido geotécnico que se encontra disponível em
diferentes espessuras (geralmente entre 2 – 12 mm) e que
efetua uma dupla função. Em primeiro lugar, proteger
mecanicamente a membrana impermeabilizante e em
segundo lugar, aumentar a capacidade de armazenamento
de água do sistema da cobertura verde por meio da absorção Figura 13 Material de proteção tipo.
e retenção (Franca, 2015).

(Fonte: www.archiexpo.com).

Segundo a FLL (2008), as características de funcionamento mais importantes a ter em
conta num material para proteção e armazenamento de água são: Capacidade de
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armazenamento de água; Espessura; Peso; Capacidade de retenção de água; Capacidade
protetora testada; Teste de resistência à tração segundo Normas Alemãs; Resistência à
perfuração; Ensaio de Capacidade de Suporte Califórnia “California Bearing Ratio” (CBR)
segundo normativa alemã DIN 54307.
A empresa Zinco (2017) indica como dados técnicos para as diferentes tipologias
descritas anteriormente para este material “Manta de proteção e retenção” os apresentados
na tabela.2.
Tabela 2. Ficha técnica da Manta de proteção e retenção (Adaptação: http://www.zinco.pt/ - portal técnico)
COBERTURAS EXTENSIVAS e SEMI-INTENSIVA
Descrição

Manta de proteção e retenção SSM 45

Espessura

5 mm

Peso

470 g/m²

Cor

castanho

Capacidade de retenção de água

5 l/m²

Capacidade protetora testada

≥25%

Teste de resistência à tração segundo

Tração longitudinal: > 8,5 kN/m

Norma Alemã DIN 53857:

Dilatação longitudinal: > 90 %
Resistência à perfuração: > 2400 N

Ensaio CBR segundo normativa alemã DIN 54307

Resistência classe: 3

COBERTURAS INTENSIVAS
Descrição

Manta de proteção e retenção ISM 50

Espessura

6 mm

Peso

850 g/m²

Cor

cinzento

Capacidade de retenção de água

4 l/m²
≥25%

Capacidade protetora testada
Teste de resistência à tração segundo

Tração longitudinal: > 8,5 kN/m

Norma Alemã DIN 54307

Dilatação longitudinal: > 90 %
Resistência à perfuração: > 4000 N

Ensaio CBR segundo normativa alemã DIN 54307

Resistência classe: 5

2.3.3. MATERIAL CONSTITUINTE DA CAMADA DRENANTE
As coberturas verdes têm um papel muito importante na gestão das águas, não só
pela capacidade que têm de reter a água da chuva, mas também pela capacidade que têm
de a libertar, de forma lenta, de volta à atmosfera.
As camadas que drenam e simultaneamente retém a água também permitem a
otimização da água da rede de rega evitando o desperdício e permitindo que as plantas
tenham a água disponível por um maior período de tempo.
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Para que a gestão das águas pluviais seja efetuada de
forma eficiente é indispensável o contributo da camada de
drenagem (figura.18), que tendo uma função muita objetiva,
dado ser responsável pelo escoamento da água que flui
através da camada de crescimento, também permita a
retenção de uma quantidade definida de água que,
posteriormente, é recuperada pela vegetação e libertada por
evapotranspiração (Lopes, 2002).
As placas drenantes devem ter canais superiores de Figura 14 Material constituinte de uma
água que assegurem que a água armazenada nunca esteja

camada drenante tipo. (Fonte: Autor).

em contacto direto com o substrato (devido à diferença entre
a cota final do sistema drenante e a cota máxima de retenção
de água).
As características de funcionamento importantes, segundo a FLL (2008) a ter em conta
na camada drenante são: Altura e peso; Diâmetro das aberturas de difusão; Capacidade de
retenção de água; Volume de enchimento; Resistência à compressão; Resistência à
compressão e diâmetros das aberturas de difusão; Capacidade de drenagem em superfície
com pendentes de 1%, 2% e 3%.
Segundo a empresa Zinco (2017), os dados técnicos para o “Material constituinte de
uma camada drenante” e para as diferentes tipologias de coberturas verdes são os
apresentados na tabela.3.

Tabela 3. Ficha técnica da Material constituinte de uma camada drenante. (Adaptação: http://www.zinco.pt/ portal técnico)
COBERTURAS EXTENSIVAS
Descrição

Floradrain® FD 25-E

Altura

25mm

Peso

1,7 kg/m2

Cor

Preto

Diâmetro das aberturas de difusão

2mm

Capacidade de retenção de água

3 l/m²

Volume de enchimento
Resistência à compressão (vazio)

10 l/m²
> 270 kN/m²
com 1 % de pendente: aprox. 0,59 l/(s·m)

Capacidade de drenagem em superfície

com 2 % de pendente: aprox. 0,85 l/(s·m)
com 3 % de pendente: aprox. 1,05 l/(s·m)
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COBERTURAS SEMI-INTENSIVAS
Descrição

Floradrain® FD 40-E

Altura

60 mm

Peso

2,0 kg/m2

Cor

Cinzento escuro

Diâmetro das aberturas de difusão

2 mm

Capacidade de retenção de água

4 l/m²

Volume de enchimento

17 l/m²

Resistência à compressão (10% de compactação)

(vazio) - 170 kN/m²
(com enchimento de gravilha) - 250 kN/m²
com 1 % de pendente: aprox. 1,5 l(s·m)

Capacidade de drenagem em superfície (vazio)

com 2 % de pendente: aprox. 2,1 l(s·m)
com 3 % de pendente: aprox. 2,6 l(s·m)

COBERTURAS INTENSIVAS
Descrição

Floradrain® FD 60

Altura

60 mm

Peso

2,30 kg/m²

Cor

Cinzento escuro

Diâmetro das aberturas de difusão

2mm

Capacidade de retenção de água

10 l/m²

Volume de enchimento

27 l/m²

Resistência à compressão (10% de compactação)

(vazio) - 19 kN/m²
(com enchimento de gravilha) - 75 kN/m²
com 1 % de pendente: aprox. 1,4 l/(s·m)

Capacidade de drenagem em superfície

com 2 % de pendente: aprox. 2,0 l/(s·m)
com 3 % de pendente: aprox. 2,5 l/(s·m)

2.3.4. MATERIAL FILTRANTE
Como material filtrante utiliza-se um filtro geotêxtil
(figura.19) que impede que as partículas de finos e
sedimentos da camada de substrato sejam lixiviados e
passem para a camada de drenagem. Este material tem por
objetivo assegurar o escoamento da água de forma correta e
duradoura, pelo que necessária atenção deve ser dada
quando da colocação do substrato de crescimento e
respetiva vegetação para que este filtro não seja danificado.
As características de funcionamento importantes, Figura 15 Material filtrante tipo. (Fonte:
segundo a FLL (2008) a ter em conta num material filtrante

http://img.archiexpo.com).

são: Espessura; Peso; Resistência à perfuração (CBR) segundo normativa EN ISO 12236,
Resistência Classe; Resistência à tração (200 mm); Dilatação de rutura; Permeabilidade;
Abertura de poro.
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Segundo a empresa Zinco (2017), os dados técnicos do “Material Filtrante” a aplicar
nas diferentes tipologias de coberturas técnicas são os apresentados na tabela.4.
Tabela 4. Ficha técnica do Material Filtrante (Adaptação: http://www.zinco.pt/ - portal técnico)
COBERTURAS EXTENSIVAS e SEMI-INTENSIVA e INTENSIVA
Descrição

Filtro de sistema SF

Espessura

0,60 mm

Peso

100 g/m²

Cor

Cinzento claro

Resistência à perfuração (CBR) segundo normativa EN ISO 12236
Resistência Classe
Resistência à tração (200 mm) segundo EN ISO 10319:

1100 N
2
7,0 kN/m

Dilatação de rutura

40 / 55 %

Permeabilidade (H50)

70 l (m². s)

Abertura de poro (O90)

95 µm

INTENSIVAS TRANSITÁVEIS – PASSAGEM DE VEÍCULOS RESISTÊNCIA A CARGAS MECÂNICAS
Descrição

Filtro de sistema TG

Espessura

1,00 mm
≥150 g/m²

Peso
Cor

Cinzento escuro

Resistência à perfuração (CBR) segundo normativa EN ISO 12236
Resistência Classe
Resistência à tração (200 mm) segundo EN ISO 10319:
Dilatação de rutura
Permeabilidade (H50)
Abertura de poro (O90)

2250 N
3
11,00 kN/m
38 %
55 l (m². s)
70 µm

2.3.5. SUBSTRATO DE CRESCIMENTO
O substrato de crescimento é o elemento fundamental
para permitir o correto crescimento da vegetação. Esta
camada é a mais complexa e aquela que necessita de maior
atenção quando se pretende instalar uma cobertura verde
(figura 20).
O substrato deve permitir a boa penetração e
desenvolvimento dos órgãos subterrâneos das plantas.
Igualmente deve ter todas as propriedades físicas, químicas
Figura 16 Aspeto geral de um

e biológicas básicas indispensáveis, e especialmente uma substrato técnico. (Fonte: Autor).
estrutura estável.
Na escolha do substrato deve ter-se em conta as características do edifício, uma vez
que o substrato irá influenciar as cargas adicionais exercidas sobre o edifício (Prates, 2012).
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A carga associada a cada substrato é diferente para cada tipo de cobertura verde. No caso
das coberturas extensivas, a carga adicional do edifício varia entre 70 e 170 kg/m2, enquanto
nas coberturas intensivas a carga adicional varia entre 290 e 970 kg/m2 (Fishburn, 2004).
Segundo Franca (2015), o substrato de cultivo deverá ser capaz de reter e
disponibilizar água às plantas e permitir que a água em excesso seja escoada pela camada
drenante. O substrato deve ser capaz de conter um volume de ar suficiente para o arejamento
das raízes da planta, mesmo quando se encontrar saturado de água.
Materiais minerais leves, com elevada capacidade de retenção de água e boa
permeabilidade como pedra-pomes argila expandida e cacos de cerâmica, têm comprovado
ser seguros mesmo após anos e de instalação. Materiais orgânicos não tratados têm
desvantagens em termos de peso e função de drenagem, sendo estes componentes usados
como adição ao substrato mineral (Prates, 2012).
Segundo Costa (2010), num dia de verão, a temperatura de uma cobertura revestida
com materiais inertes, ou seja, sem qualquer tipo de material vegetal pode aumentar de 25ºC
para 60º a 80ºC. Pelo contrário, numa cobertura revestida com vegetação não se observa
aumento da temperatura. Também se sabe que 20 cm de substrato acrescido de 20 a 40 cm
de vegetação é equivalente ao isolamento da cobertura com 15 cm de lã mineral. É ainda
referido pela autora supracitada que os espaços verdes sobre coberturas contribuem para o
melhoramento da qualidade da água através da retenção de alguns poluentes no seu
substrato.
Em resumo, e segundo Silva (2012), a tipologia de cobertura verde (extensiva; semiintensiva ou intensiva), a constituição do substrato vegetal e a seleção das espécies vegetais
a utilizar, devem ser os adequados a cada localização e objetivos a atingir.
A construção de substratos técnicos deve estar a cargo de técnicos especializados
com formação adequada dada a sua complexidade na constituição físico-química de um
substrato que tem de responder às cargas a suportar pelo edifício, aos efeitos térmicos e
acústicos pretendidos, assegurar a drenagem e se adaptar à seleção de espécies.

2.3.6. CAMADA VEGETAL
A camada de vegetação inserida em coberturas verdes pode fornecer um habitat para
a fauna, permitindo também valorizar ecologicamente um espaço inerte e mitigar os efeitos
ambientalmente negativos do espaço urbano (Ollya et al., 2011).
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De acordo com a IGRA (2013), enquanto nas coberturas extensivas a escolha está
limitada a espécies de baixa manutenção, duráveis e resistentes à seca, em coberturas
intensivas e intensivas simples a variedade é ampla.
Os critérios de seleção das plantas devem responder sobretudo ao aspeto funcional
do revestimento vegetal. A vegetação em sistemas de cobertura verde protege a camada de
substrato da lixiviação e da erosão, retém, absorve e evapora a água da chuva através da
evaporação, da transpiração e do sombreamento, contribui para o arrefecimento da superfície
da cobertura, fornece alimentos e habitat para invertebrados e aves e ajuda a dissipar e a
capturar carbono e poluentes atmosféricos (GRG, 2011).
Um exemplo concreto de uma cobertura que apresenta diversidade na aplicação da
vegetação numa cobertura verde que responde a aspetos funcionais e objetivos da interação
na paisagem é a ETAR de Alcântara em Lisboa. (figura.21).

Figura 17 ETAR de Alcântara em Lisboa (Fonte: http://argex.pt/)

De um modo geral pode-se dizer que a seleção das plantas a aplicar nas coberturas
verdes pode ser vasta, mas que se terá sempre de atender a que a instalação e
desenvolvimento da vegetação será sempre condicionada por condições climáticas extremas
como seca, altas temperaturas e vento (Dunnett e Kingsbury, 2008), e pela espessura de solo
disponível.

2.4.

ABORDAGEM GERAL À LEGISLAÇÃO E NORMAS EM VIGOR

As coberturas verdes podem ser utilizadas com diferentes objetivos, como sejam
incremento de valor estético e de bem-estar, melhoria da eficiência energética, captação e
reutilização das águas pluviais e sumidouros de gases poluentes.
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Na constituição de coberturas verdes é importante escolher o(s) objetivo(s) que se
pretendem atingir e consultar a legislação e regulamentação próprias.
Neste campo, a IGRA (International Green Roofs
Association)

(figura.22)

tem

distribuído

informação e

referenciado factos em conferências e congressos pelo
mundo através de junção de equipas multidisciplinares.
Segundo Simões (2012) o conhecimento sobre o
comportamento das coberturas verdes tem influenciado a Figura 18 IGRA – International
Green Roof Association. (Fonte:

criação e implementação da legislação e regulamentação http://www.igra‐world.com/)
nos diferentes países. Exemplo desta situação são as
cidades que pretendem atenuar picos de cheia (ex: PortlandEUA) ou otimizar a eficiência energética (ex: TorontoCanadá).

O modo como tem evoluído a legislação e regulamentação nesta área é complexo,
apontando a Canada Mortgage and Housing Corporation na publicação do Manual de
Recursos para Promotores de Políticas Municipais (CMHC, 2006), que a evolução das
políticas e programas relativos às coberturas verdes se tem vindo a processar em seis fases
que se indicam na figura.23.

Fase 1 Divulgação e sensibilização
Fase 2 Formação de grupos
Fase 3 Conceptualização de Estudos aprofundados
Fase 4 Quantificação dos Benefícios / Pesquisa Técnica
Fase 5 Programas e politicas de Desenvolvimento
Fase 6 Processo de melhoria contínua
Esquema.1
- Evolução
das políticas
das coberturas
verdes; de
adaptado
de (CMHC, 2006).
Figura
19 Evolução
das políticas
das coberturas
verdes. Adaptado
CMHC (2006).

1) A primeira fase carateriza-se pela realização de ações de divulgação e
sensibilização, como workshops e seminários sobre as coberturas verdes.
2) A segunda fase incide na formação de grupos que procuram junto dos
governantes promover as coberturas verdes procedendo-se à avaliação das
vantagens e desvantagens da implantação das coberturas verdes.
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3) Na terceira fase procede-se à criação de grupos de trabalho que elaboram
estudos aprofundados, podendo construir-se coberturas modelo para demonstração.
É analisada a legislação existente e estudados modos de inserir as coberturas verdes.
4) A quarta fase tem por particularidade dar-se início à quantificação dos
benefícios das coberturas verdes e definição de documentação técnica específica.
Nesta fase, usualmente existem algumas coberturas verdes monitorizadas na área em
estudo e divulgam-se os resultados em conferências e congressos.
5) A quinta fase é entendida como a expansão das coberturas verdes. A
legislação e regulamentação são adaptadas e os especialistas trabalham em conjunto
com os construtores para melhorar as soluções. Nesta fase, estão estabelecidos os
benefícios das coberturas verdes, recorrendo-se frequentemente a incentivos fiscais.
6) A sexta fase caracteriza-se pela otimização de políticas, incentivos e
legislação referentes às coberturas verdes. Novos estudos são realizados de modo a
melhorar o sistema jurídico. A sexta fase é então uma fase em que é possível
retroceder até à quarta fase, para estudar alternativas à legislação vigente. É de realçar
a necessidade de se consultarem especialistas e equipas multidisciplinares em todo o
processo. As áreas da engenharia civil na conceção do edifício que tem coberturas
verdes são essenciais, também as áreas disciplinares da arquitetura e arquitetura da
paisagem são necessárias, tal como o conhecimento de solos, irrigação e produção e
manutenção de plantas. Os engenheiros da área de mecânica, eletrotécnica e
informática também têm uma palavra a dizer, dependendo dos sistemas eletrónicos
utilizados (monitorização, ventilação para as fachadas, sistemas autónomos de rega).
As empresas construtoras devem ser consideradas como intervenientes iniciais nesta
área, uma vez que os sistemas construtivos têm diferenças consideráveis entre si, que
provocam alterações ou condicionantes ao projeto.
Segue-se a apresentação da Norma alemã, “Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau” (FLL) e espanhola, “Norma Tecnológica de
Jardineira y Paisagismo” (NTJ) desenvolvidas especificamente sobre coberturas
verdes.
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Selecionaram-se estas duas normas de entre as várias presentes na Europa por, no
primeiro caso, corresponderem às primeiras a serem desenvolvidas na Europa tendo havido
permanente atualização desde o seu aparecimento na década de 80 do séc. XX e, no
segundo, por ser o país que dada a situação geográfica pode oferecer orientações próximas
das necessárias de aplicar em Portugal na construção das coberturas verdes.

2.4.1. NORMA ALEMÃ FLL ROOF – GREENING
GUIDELINE
A forma como as coberturas verdes foram executadas ao
longo dos tempos nem sempre foi a mesma tendo-se percorrido
um longo e difícil caminho.
Ao longo do séc. XX verificou-se uma maior necessidade
de construção de coberturas verdes e maiores têm sido as
exigências quanto à quantidade e qualidade estética e técnica. A
partir da década de 70 do séc. XX passaram-se a dispor de
estudos e experiências que permitiram avaliar os erros praticados Figura 20 FLL Guia técnico de
Coberturas Verdes - normas

e suas causas, quer no que diz respeito às técnicas e materiais para o planeamento, execução
construtivos, quer de soluções de projeto.

e manutenção de coberturas
verdes. (Fonte: http://www.fll.de

A norma FLL (figura.24) apareceu pela primeira vez em 1982 tendo sido publicada pelo
coordenador da pesquisa, do desenvolvimento do projeto e da construção, Prof. Dr. HJ
Liesecke. Essa publicação designada de "Princípios básicos para Coberturas Verdes"
correspondeu ao primeiro documento que continha um conjunto de regras construtivas que
ponderava aspetos estruturais e vegetação a utilizar (IGRA, 2009).
Até ao ano de 1992 foi revista diversas vezes como "Norma para Planeamento,
Construção e Manutenção de Telhados Verdes - Normas para Coberturas Verdes". A criação
desta norma tinha por intuito precaver erros e definir parâmetros mínimos de construção, para
que, o aparecimento das coberturas verdes fosse um aspeto positivo para os espaços urbanos
e para o Homem.
A partir desta data, 1992, os “Princípios Básicos para Coberturas Verdes” passaram a
ser publicadas sob a designação de “Guia Técnico de Coberturas Verdes - normas para o
planeamento, execução e manutenção de coberturas verdes”. Esta edição foi revista em 1995,
2002 e mais recentemente em 2008, adaptando-se assim às novas técnicas e descobertas
na área das coberturas verdes (IGRA, 2009).
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Este guia é internacionalmente reconhecido, sendo usado em países vizinhos da
Alemanha com ligeiras alterações. Em países que não têm qualquer normativa sobre
coberturas verdes, como é o caso de Portugal, há todo o interesse em consultar este guia,
pois apresenta um elevado número de especificações técnicas que podem ter aplicabilidade
direta ou com adaptações de outros países, ponderadas as condições específicas de cada
situação, nomeadamente o clima.
Este guia possui um capítulo dedicado à distribuição granulométrica para substratos
de crescimento em coberturas verdes. Fornece ainda gráficos que mostram a distribuição das
partículas num determinado volume total. O guia FLL também estabelece limites para o
conteúdo de matéria orgânica dentro dos substratos. Neste documento ainda é possível
encontrar capítulos com os seguintes requisitos do substrato de cultivo: resistência;
estabilidade estrutural; permeabilidade à água; capacidade de armazenamento de água;
conteúdo de ar; valor do pH; conteúdo de sal e conteúdo de nutrientes.

2.4.2. NORMA ESPANHOLA – NORMA TECNOLÓGICA
DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO (NTJ)
A NORMA TECNOLÓGICA DE JARDINERÍA - NTJ 11C
(figura.25) surge em Espanha em 2012 com o objetivo de
simplificar, especificar, unificar e consequentemente, normalizar o
conceito das coberturas verdes.
Foi elaborada pela Fundación de la Jardineria y la Paisage,
fundada em 1992 com o nome de Comisión de Jardinería y
Paisajismo (Gelabert, 2013).
A NTJ 11 faz parte de uma coleção de documentos Figura 21 NORMA

TECNOLÓGICA DE

técnicos que os sectores espanhóis ligados aos espaços verdes JARDINERÍA Y PAISAJISMO
(NTJ) 11C (Fonte: Franca. J

utilizam para melhorar a qualidade dos produtos e dos seus (2015)).
serviços.

Esta Norma não foi a primeira criada em Espanha relacionada com coberturas verdes,
pois foram produzidas edições em 1999 e 2000, sendo cada uma direcionada para diferentes
tipologias de coberturas verdes (Gelabert, 2013).
Segundo Franca (2015) a NTJ 11C é uma norma que tem por base a norma Alemã,
FLL e que foi sujeita a adaptações, dadas as diferenças climáticas entre o território alemão e
o território espanhol.
42

No que diz respeito aos solos e substratos a NTJ 11C indica os tipos e componentes
de terrenos para jardins em coberturas verdes, parâmetros de qualidade de terrenos para
jardins, bem como os seus componentes, especificações de qualidade do substrato e
legislação.

2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Da análise efetuada verifica-se que os solos, rega, drenagem e vegetação foram desde
sempre aspetos importantes na construção das coberturas verdes. Mais do que ter um destes
elementos implantado e a funcionar per se, pretende-se que funcionem em conjunto,
definindo-se um sistema que permita às plantas o seu desenvolvimento nas melhores
condições.
Ao longo da história, e na expectativa de se construírem coberturas verdes eficientes
para o ambiente e agradáveis ao Homem, têm-se vindo a desenvolver materiais, técnicas e
normas que têm permitindo melhorar a construção e o funcionamento deste sistema.
Em Portugal, até ao momento, não existem normas aplicadas para as coberturas
verdes. Sendo Espanha o país mais próximo do território português onde as condições
climáticas e pedológicas apresentam semelhanças, considera-se que a norma Espanhola
poderá ter aplicação em Portugal, ou servir de base ao desenvolvimento de normas nacionais.
O solo/substrato é um dos elementos fundamentais do sistema associado à construção
de coberturas verdes e um dos que apresenta maiores custos de construção, pelo que se
torna necessário entender qual a melhor estrutura, composição e quantidade/espessura que
se deve aplicar, no desejo de se poder continuar a melhorar o funcionamento e a construção
das coberturas verdes.
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3. SOLOS

VS

SUBSTRATOS

TÉCNICOS

BREVE

CARACTERIZAÇÃO
3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Dada a necessidade de se compreender devidamente em que consistem os substratos
e de que modo se distinguem dos solos, considerou-se que neste capítulo se deveria introduzir
uma breve reflexão sobre os parâmetros físicos e químicos de ambos.
Também se irá proceder ao levantamento e descrição dos principais materiais que se
encontram disponíveis no mercado, e que no geral integram as misturas dos substratos.
Este capítulo tem ainda por objetivo esclarecer conceitos relacionados com o uso de
solos e substratos, fazendo-se referência à legislação que abrange os materiais aplicados em
coberturas verdes.

3.2.

O QUE SE ENTENDE POR SOLO

Segundo Botelho da Costa (1991:5) (figura.26)
“Sob a ação de agentes internos, e até determinada
profundidade de agentes externos, a crosta terrestre sofre
modificações complexas que abrangem misturas de massas,
deformações,

transformações,

fenómenos

de

alteração,

desagregação e transporte, provocados pelo ar, pela água e
pelo gelo os quais afetam extraordinariamente a configuração
da superfície da Terra. Os produtos da desintegração das
rochas consolidadas são arrastados e redistribuídos. Deste
modo, novas frações da litosfera ficam ao alcance dos agentes
atmosféricos, ao passo que os sedimentos acumulados ficam
sujeitos a novas alterações: desintegração mais pronunciada ou
Figura 22 Joaquim V. Botelho

consolidação (e, em certos casos, recristalização), a que pode da COSTA, (1910-1965)
seguir-se novo ciclo de desagregação, transporte e depósito. http://www.barrosbrito.com/41
37.html

Estabelecendo a ligação, e ao mesmo tempo fazendo transição,
entre esse manto vivo e o esqueleto mineral do substrato geológico encontra-se o solo.”
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O solo encontrado na superfície da crosta terrestre é um dos componentes de maior
importância para a vida no planeta terra. À medida que nos aproximamos das grandes urbes,
os habitantes têm pouco ou nenhum contato com os solos, o que os torna insensíveis em
relação à sua dependência direta deste recurso natural, ou mesmo, insensíveis quanto ao
facto de que, sem os produtos deles advindos, a sobrevivência do homem na terra seria muito
difícil, se não impossível (Coelho et al., 2013). As figuras 27 e 28 referem-se a espaços rurais
onde o solo é um elemento fundamental e estruturante das dinâmicas ecológicas, sociais e
económicas, enquanto as figuras 29 e 30 revelam sistemas urbanos onde o solo é ocupado
com construções, não se considerando as suas valências ecológicas e sociais.

Figura 23 Solos Rurais, Alto Douro Vinhateiro Fonte: www.lugardasletras.com

Figura 24 Solos Rurais, Panorama do rio Cávado na serra da Peneda-Gerês Fonte: Pedro Dias

Figura 25 Solos Urbanos, Panorâmica do Porto a partir da margem esquerda Fonte: Énio Semedo

Figura 26 Solos Urbanos, Lisboa. Fonte: http://static.panoramio.com/photos/original/3109546.jpg
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3.2.1. CONSTITUIÇÃO DOS SOLOS
Segundo Rosas (2005) a formação do solo passa por três etapas, sendo elas a
meteorização física, em que a rocha matriz (ou rocha mãe) está exposta a agentes biológicos
e climáticos, sendo fragmentada, a meteorização química, onde os minerais são alterados por
processos de oxidação, redução, carbonatação, hidrólise, etc. e a incorporação de matéria
orgânica morta no solo por ação dos seres vivos presentes no mesmo. O processo contínua
até atingir o equilíbrio, determinando a paisagem de um local.
Por conveniência para o estudo do solo e sua descrição, e
de acordo com Rosas (2005), são reconhecidos cinco horizontes
principais num solo, sendo designados pelas letras maiúsculas O,
A, B, C e R.
As características de cada horizonte segundo Pires (2013), Rosas
(2005) e Buurman (2003), partindo-se da superfície para áreas em
profundidade são (figura.31):
 Horizonte O (orgânico) é constituído por horizontes
orgânicos (manta morta ou folhada, detritos orgânicos em
decomposição) que se formaram sobre o solo mineral. É
um perfil O horizonte O ocorre geralmente nas áreas
florestais e geralmente está ausente nas regiões de
savana.
 Horizonte A corresponde a horizontes minerais de nível
mais elevado. Contêm uma forte mistura de matéria
orgânica decomposta (humificada) que tende a dar a cor
escura aos horizontes seguintes.
 Horizonte B (iluvial) em que a subsuperfície do horizonte B
inclui camadas nas quais a iluviação de materiais se
realizou na zona superior. É o horizonte com o máximo
desenvolvimento de estrutura, maior acumulação de
minerais argilosos e possui cor amarelada a avermelhada.
Nas regiões húmidas, os horizontes B são as camadas
onde ocorre o máximo de acumulação de materiais tais
como: óxidos de ferro e alumínio e argilas.

Figura 27 Representação dos
horizontes de um perfil do solo.
(Fonte:http://www.shareyouress
ays.com)
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Nas regiões áridas e semiáridas, o carbonato de cálcio, o sulfato de cálcio e outros
sais podem ser acumulados neste horizonte B. O horizonte B é muitas vezes
incorretamente referido como subsolo.
 Horizonte C corresponde em regra à rocha alterada. É um horizonte mineral
constituído por material não consolidado, situado abaixo dos horizontes A e B. Pode
ser constituído, ou não, com os mesmos materiais ou materiais semelhantes aos que
formam o solo arável. Este horizonte não abrange as zonas onde ocorrem a maioria
das atividades biológicas e, em geral, é pouco afetado pelos processos que originam
os horizontes situados acima dele. As zonas superiores deste horizonte podem, com
o tempo, vir a fazer parte do solo, devido à meteorização e erosão contínua.
 Camada R é constituída por rocha consolidada, evidenciando a existência de pouca
ou nula meteorização.
De acordo com FAO et al. (1998) o perfil do solo para além dos cinco horizontes já referidos
poderá apresentar mais dois:
 Horizonte H que se encontra geralmente no topo de solos minerais e saturado com
água por largos períodos, sendo dominado por material orgânico, formado por
acumulação de material orgânico não decomposto ou parcialmente decomposto à
superfície do solo;
 Horizonte E, horizonte mineral que tem por principal característica a perda de ferro,
alumínio ou uma combinação destes, deixando uma concentração de partículas de
areia e silte, em que toda ou grande parte da estrutura original da rocha foi suprimida.
Normalmente é mais claro que o horizonte B e encontra-se por cima dele e por baixo
do horizonte O ou A.
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A figura.32 apresenta exemplos de diferentes perfis de solos que sustentam diferentes
espécies vegetais, bem como algumas das suas principais características.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Figura 28 . Diferentes perfis de solo. Fonte: Adaptado de Susan Handjian,
https://www.wunderground.com/blog/gardencoach/giving-soil-the-respect-it-deserves

(A) – Perfil do solo de floresta de coníferas;
a. Horizonte O – espesso, ácido, com detritos orgânicos;
b. Horizonte E – coloração clara e ácido;
c. Horizonte B – presença de elementos como ferro e alumínio;
(B) – Perfil do solo de savana;
a. Horizonte A – espesso, com coloração escura e rico em húmus;
b. Horizonte B – argila e compostos;
(C) – Perfil do solo em florestas de folha caduca;
a. Horizonte O – detritos derivados da morte de plantas e animais;
b. Horizonte A – mistura de húmus e minerais;
c. Horizonte E – silte e argila;
d. Horizonte B – argila e minerais;
(D) – Perfil do solo em florestas tropicais;
a. Horizonte O – Insignificante, a matéria orgânica decompõe-se rapidamente;
b. Horizonte A – ácido com coloração clara;
c. Horizonte B – compostos de ferro e alumínio misturados com argila;
(E) – Perfil do solo em desertos;
a. Horizonte A – camada muito fina, mistura mineral de húmus;
b. Horizonte B – espesso, seco, contendo acumulações de argila, carbonato de
cálcio, sais solúveis.
Em Portugal as situações que são encontradas com maior frequência são as situações
(A), (B) e (C)
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3.2.2. PROPRIEDADES DOS SOLOS
De forma a se entender quais os componentes dos solos que são por norma
analisados, faz-se uma breve referência às propriedades que se podem encontrar e que foram
agrupadas em propriedades físicas e químicas.

3.2.2.1.

PROPRIEDADES FÍSICAS

As propriedades físicas que se consideram associadas aos solos são: textura,
estrutura, porosidade, permeabilidade, coesão, cor, densidade aparente e capacidade de
troca catiónica. Segue-se uma breve descrição de cada uma das propriedades elencadas.
Segundo Pires (2013) a textura do solo é definida pela proporção relativa, num
determinado horizonte, de lotes constituídos por partículas minerais de dimensões
compreendidas entre certos limites.
A tabela.5 apresenta as dimensões das partículas e ainda os aspetos positivos e
negativos mais relevantes:
Tabela 5. Granulometrias e aspetos positivos e negativos das partículas presentes no solo. Adaptado de Pires, A
(2013)
Partículas

Argila

Granulometria

0,002 a
0,0002mm

Limo

0,02 a 0,002mm

Areia fina

2 a 0,2mm

Areia grossa

0,2 a 0,02mm

Vantagens

Desvantagens

Adsorção de catiões; reserva de

Pode dificultar a permeabilidade e o

nutrientes a curto prazo.

arejamento; pode dificultar a
mobilização do solo

Favorecem aumento da capacidade

Pode, se em quantidades elevadas,

de

dificultar

água

utilizável;

reserva

de

a

permeabilidade

e

o

nutrientes a médio prazo

arejamento

Reserva de nutrientes a médio e a

Inerte sob o ponto de vista químico;

longo prazo; favorecem o arejamento

podem, se em quantidades elevadas,

e permeabilidade do solo; facilitam

causar um excesso de permeabilidade

as mudanças de temperatura;

(solos retêm pouca água); reserva
mineral a curto prazo relativamente
baixa.

Possuem

Elementos grosseiros

≥2mm

de

Podem causar dano e em máquinas

nutrientes a médio e a longo prazo;

uma

agrícolas; podem, se em quantidades

favorecem

o

boa

reserva

e

elevadas, causar um excesso de

permeabilidade do solo; facilitam as

arejamento

permeabilidade (solos retêm pouca

mudanças de temperatura; protegem

água): Reserva mineral a curto prazo

o solo.

baixa.
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O “triângulo” representado na figura.33, representa as diferentes classes texturais.
Estas classes texturais definem-se considerando os lotes da terra fina (areia, silte e argila).

Figura 29. Triângulo para determinação de classes
texturais. (Fonte: http://solosfilipe.yolasite.com/dados.php)

Segundo Pires (2013) a Textura do solo pode ser utilizada para estimar a capacidade
de um solo para adsorver catiões (maior na textura fina); a maior ou menor facilidade de
erosão do solo (erosão hídrica aumenta com o aumento da quantidade de silte e a eólica
aumenta com o aumento da quantidade de areia fina); os riscos de compactação do solo
(maior na textura fina); as condições de mobilização do solo (piores na textura fina porque
pode haver muitos minerais argilosos do tipo montemorilonite); a penetração das raízes; a
permeabilidade do solo (maior na textura grosseira); a reserva de nutrientes (maior na textura
fina) e a temperatura do solo (maior na textura grosseira).
A Estrutura é uma propriedade que indica o modo como as partículas do solo se
organizam para formar os aglomerados, entendendo-se os aglomerados como associações
de partículas. A Estrutura é um dos aspetos que influencia o arejamento do solo (Costa, 1991).
A Porosidade é a propriedade que relaciona o espaço do solo que não é ocupado por
partículas. De uma maneira geral, solos de textura fina têm menor porosidade e solos
arenosos têm maior porosidade (Ferreira, 2014).
A Permeabilidade enquanto propriedade do solo refere-se à maior ou menor facilidade
com que a água, o ar e as raízes das plantas atravessam o solo. Os solos que se deixam
atravessar mais facilmente denominam-se permeáveis. Aqueles que não se deixam
atravessar chamam-se impermeáveis (Costa, 1991).
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A Coesão é a propriedade que refere a forma como as partículas do solo se encontram
ligadas entre si. Os solos cujas partículas apresentem uma baixa capacidade de agregação
entre si, são chamados leves ou soltos, caso se verifique a situação inversa denominam-se
compactos ou fortes (Ferreira, 2014).
A Cor do solo resulta da natureza do material que lhe deu origem e também dos fatores
que levaram à sua formação. É uma das propriedades que, em conjunto com a textura e a
disposição das diferentes camadas, é mais utilizada para classificar os diferentes tipos de solo
(Costa, 1991). A cor influência a temperatura do solo, dá indicações sobre o teor de MO e
sobre o arejamento/drenagem dos solos (Pires, 2013).
A Densidade aparente é uma propriedade relacionada com a estrutura e que se
determina a partir de uma relação entre massa de solo seco por unidade de volume e descreve
o nível de compacidade ou o grau de proximidade entre partículas. Um solo natural, por norma
possui valores de densidade aparente variáveis entre 1 e 1,6 g cm-3. A presença de matéria
orgânica contribui para a diminuição do valor de densidade aparente dos solos (Arrobas,
2010).
A Capacidade de Troca Catiónica (CTC) é a quantidade de catiões necessária para
neutralizar as cargas negativas de uma quantidade unitária de solo para um determinado pH.
Determina a quantidade e frequência de corretivos alcalinizantes a aplicar em solos ácidos.
Um solo com CTC elevada terá possibilidade de fornecer às plantas os catiões necessários
ao seu desenvolvimento diminuindo assim perdas de nutrientes catiões por lixiviação. A CTC
condiciona a forma de aplicação de adubos.

3.2.2.2.

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Sendo as propriedades físicas do solo importantes para o correto funcionamento do
sistema solo/plantas, também as propriedades químicas o são, considerando-se ser
necessário proceder a uma breve descrição.
Os macro e micronutrientes são segundo Ferreira (2014) essenciais para o
crescimento das plantas correspondendo os macronutrientes a:
 Carbono (C), Oxigénio (O) e Hidrogénio (H), que são elementos extraídos do ar e da água;
 Azoto (N), Fósforo (P) e Potássio (K) que são elementos denominados por
macronutrientes principais sendo absorvidos pelas plantas em grandes quantidades de
um modo geral, sendo estes extraídos dos solos naturais. Dada a necessidade de
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elevadas quantidades, em algumas situações, torna-se necessário proceder à sua
aplicação no solo e/ou diretamente nas plantas sob a forma de fertilizantes;
 Cálcio (Ca), Enxofre (S) e Magnésio (Mg) são denominados por macronutrientes
secundários e também são absorvidos pelas plantas em quantidades elevadas. Estes
elementos extraídos dos solos geralmente encontram-se em quantidades suficientes para
se dispensar a aplicação de fertilizantes.
Estes elementos constituem mais de 99% da matéria vegetal seca. A restante fração é
constituída pelos chamados micronutrientes que são entendidos como elementos essenciais
às plantas, mas, ao contrário do que acontece com os macronutrientes são absorvidos em
quantidades reduzidas, podendo ser fitotóxicos quando absorvidos em excesso. Destes
micronutrientes considera-se que os mais importantes são: Ferro (Fe), Manganês (Mn), Zinco
(Zn), Cobre (Cu), Boro (B) e Molibdénio (Mo). Estes elementos encontram-se no solo em maior
ou menor quantidade e em formas mais ou menos disponíveis para as plantas.
Outra das propriedades do solo é o pH "potencial Hidrogeniônico", que é medido numa escala
logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada
solução. Este conceito foi introduzido em 1909 pelo químico dinamarquês Soren Peter Lauritz
Sorensen. O pH varia de acordo com a temperatura e a composição de cada substância
(concentração de ácidos, metais, sais, etc.). A escala compreende valores de 0 a 14, sendo
que o 7 é considerado o valor neutro. O valor 0 representa a acidez máxima e o valor 14 a
alcalinidade máxima. As substâncias são consideradas ácidas quando o valor de pH está
entre 0 e 7 e alcalinas (ou básicas) entre 7 e 14.

3.3.

QUALIDADE DO SOLO

As características do solo são variáveis e determinam diversas estratégias de atuação.
A análise das características dos solos deve ser um ponto de partida para qualquer projeto.
Sempre que possível, deverão evitar-se alterações e movimentações de solo, como forma de
limitar os problemas que desta ação poderá resultar (ex. perda de estrutura).
Considerando a possível utilização dos solos em coberturas verdes, e observando o
que se tem vindo a referir, considera-se que um solo de qualidade deve “apresentar um
horizonte superficial com boa porosidade, boa infiltração de água, fertilidade média a alta, teor
de matéria orgânica médio a elevado e um subsolo que garanta o armazenamento de água,
nutrição e sustentação, oferecendo fertilidade, permeabilidade moderada e textura média”
(Costa, 2015: 152).
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Uma outra abordagem é dada pelo comité nomeado pela Sociedade de Ciências do
Solo da América (SSSA) em que se considera
como qualidade do solo a capacidade de um tipo
específico de solo funcionar, dentro dos limites do
ecossistema

natural

ou

administrado,

para

sustentar a produtividade vegetal e animal, manter
ou melhorar a qualidade da água e do ar, e apoiar
a saúde humana e habitação (figura.34).
A abordagem dada pela SSSA permite
enquadrar uma grande diversidade de solos,
nomeadamente

os

solos

urbanos,

enquanto Figura 30 Qualidade do solo com as suas três
preocupações: Produtividade biológica, Saúde

recurso capaz de melhorar o ambiente e assegurar humana e Ambiente. (Fonte: Allan et al. 1995)
a produção de biomassa.

3.4.

SOLOS URBANOS

Nos solos urbanos não existe uma sequência pedológica definida para os horizontes
do solo, isto porque, regra geral, a maioria dos materiais do solo urbano não estão num
determinado local o tempo suficiente para que ocorram processos de formação, de maneira
a desenvolverem inter-relações.
O Homem ao alterar as condições naturais constrói solos antrópicos. Os solos
antrópicos podem ser agrícolas (ex.: encosta do Douro Vinhateiro), resultantes de explorações
minerais, ou urbanos, pelo que se verifica haver dificuldade em encontrar critérios que
permitam a sua classificação (Pedron et al., 2004).
Segundo Costa (2015:153) os solos são fundamentais para a “instalação e
crescimento das árvores” pois oferece-lhes o “suporte físico, disponibilidade de nutrientes
essenciais macro e micro-nutrientes, disponibilidade de água e disponibilidade de oxigênio na
zona radicular”. Para a mesma autora estes deveriam, mesmo em espaço urbano, “apresentar
características que fossem capazes de assegurar o correto desenvolvimento da vegetação”,
ao passo que os fatores inibidores não podem ser “de tal modo limitantes que condicionem
ou impeçam o desenvolvimento da vegetação”.
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Costa (2015:153) ainda destaca que os fatores inibidores
que estão habitualmente presentes nos solos urbanos são” a acidez
excessiva, a alcalinidade excessiva, os organismos patogênicos, as
substâncias tóxicas (metais pesados, detritos de construção e
resíduos industriais), as camadas de imperme e o excesso de sais”.
Na formulação de uma mistura para um substrato de
crescimento é importante conhecer quais os tipos de solo que são
possíveis de encontrar e, posteriormente, entender qual desses
poderá ser efetivamente melhor no uso em coberturas verdes. De Figura 31 Livro “Soil Design
Protocols for Landscape

acordo com Craul (2006) no seu livro “Soil Design Protocols for Architects and Contractors".
Fonte ttps://images-na.ssl-

Landscape Architects and Contractors” (figura.35) existem oito images-amazon.com
atributos que diferenciam os solos urbanos dos solos naturais e que
se apresentam na tabela.6. Nesta tabela também se faz uma
análise comparativa com os atributos dos solos naturais.
Tabela 6. Atributos de Solos Naturais e Solos Urbanos. (Fonte: Craul, A. 2006).
Características dos Solos Naturais

Características dos Solos Urbanos

1. Formados por processos naturais

1. Formados pela intensa atividade humana

2. Padrões e limites previsíveis

2. Limites muito variáveis e imprevisíveis

3. Cobertura vegetal continua

3. Geralmente a vegetação não é uniforme, aparecimento de
plantas infestantes, expondo assim o solo a altas temperaturas

4. Elevado nível da atividade de microrganismos

5. As alterações das propriedades são graduais em
profundidade

6. Poucas barreiras de enraizamento

4. Limitações na atividade de microrganismos

5. As alterações das propriedades são abruptas em profundidade

6. Muitas barreiras limitantes ao crescimento radicular, incluindo a
compactação

7. Poucos contaminantes presentes

7. Muitos contaminantes presentes

8. pH normal para os solos naturais

8. Geralmente pH elevado para os solos urbanos

Do que se pode observar na tabela 6 e das considerações apresentadas, pode-se dizer
que os solos urbanos apresentam fatores negativos à sua utilização em espaços verdes,
incluindo-se as coberturas verdes. No que diz respeito aos solos naturais apresentam
características mais favoráveis, mas dada a variabilidade da suas propriedades e qualidade,
ter-se-á que estudar cada situação e verificar a aplicabilidade nos espaços verdes. Tendo o
sistema construtivo das coberturas verdes características próprias e exigentes, muitos dos
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solos naturais não apresentam propriedades físicas e químicas que permitam a sua utilização
havendo tendência para a compactação, dificuldade de drenagem, baixa retenção de
humidade e baixos teores de matéria orgânica.
Dada a dificuldade de encontrar solos naturais que respondam às exigências de
construção das coberturas verdes tem-se vindo a desenvolver substratos técnicos.

3.5. COMPONENTES DE SUBSTRATOS TÉCNICOS
Este subcapítulo destina-se à apresentação de substratos de crescimento destinados
a coberturas verdes, fazendo-se breves descrições dos componentes orgânicos e minerais.
Segundo o guia técnico FLL (2008), dependendo do tipo de cobertura verde, dos
requisitos da construção (cargas, função de proteção e de drenagem) e dos objetivos da
vegetação a aplicar (visuais, durabilidade, manutenção e desenvolvimento), poderão ser
utilizados diferentes tipos de substratos. Ainda segundo o mesmo guia técnico os substratos
podem ser divididos em 3 grupos:
1.

Compostos ou misturas de substratos
1.1. De solos e subsolos melhorados;
1.2. De agregados minerais;
i. com ou sem material orgânico;
ii. com poros abertos ou estrutura granular densa;

2. Placas de substrato de crescimento
2.1. A partir de materiais de espumas modificadas;
2.2. A partir de materiais de fibras minerais;
3. Tapetes de vegetação
3.1. Com misturas de agregados minerais e orgânicos;
i. tapetes de vegetação com redes biodegradáveis
ou permanentes (figura.36);
ii. com funcionalidade estrutural.

Figura 32 Tapete de vegetação.
(Fonte: https://www.lowes.com)

O guia da FLL (2008) e a norma espanhola NTJ indicam os requisitos necessários de
composição e o desempenho dos diferentes substratos de crescimento. Nestes documentos
definem-se os critérios principais para a sua elaboração, tais como, a granulometria, a
proporção de material orgânico, a porosidade, as espessuras, a capacidade de retenção de
água, a permeabilidade, o teor de nutrientes, a capacidade de aeração, a resistência à geada,
a estabilidade estrutural e o valor de pH (Raposo, 2013).
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A camada de substrato de crescimento é, sem dúvida, a que mais contribui para as
cargas sobre a estrutura de suporte, pelo que se terá de destacar a importância da
composição para que seja o mais leve possível.
Dunnett e Kingsbury (2008) referem que a diminuição do peso pode ser conseguida
através da mistura de materiais minerais, naturais, artificiais ou reciclados, como os
agregados de pedra basáltica, de pedra‐pomes, de argila expandida ou de materiais
cerâmicos. Para além disso, são materiais com boa permeabilidade e capacidade de retenção
de água e nutrientes tal como se exemplifica na tabela 7.
Tabela 7. Características dos materiais inorgânicos usados como base dos substratos de crescimento de
coberturas verdes. (adaptado de Raposo. F 2013)
Minerais

Minerais naturais

Minerais artificiais

Minerais reciclados

Materiais
Areia

Materiais
As areias grossas podem ser demasiado drenantes exigindo irrigação
constante. A sua textura fina pode resultar em falta de espaços vazios e em
problemas de saturação elevada caso a drenagem seja ineficaz.

Pedra basáltica e
pedra-pomes

Leves e muitos úteis, no que diz respeito a retenção de água e nutrientes,
se disponíveis no local.

Cascalho

Relativamente pesado

Perlite

As partículas tendem em colapsar ao longo do tempo (Hitchmough, 1994).

Vermiculite

Muito leve, com capacidade de retenção de água e nutrientes. Desintegra‐
se ao longo do tempo (Hitchmough, 1994).

Agregado de argila
expandida (LECA) e
Xisto expandido

Leve e com grande capacidade de retenção de água devido à sua grande
porosidade.

Lã mineral

Muito leve, mas de elevada intensidade energética na produção. Não tem
capacidade de retenção de nutrientes.

Cerâmicos

Estáveis, uniformes e com alguma capacidade de retenção de água e
nutrientes. Podem conter argamassas de cimento que irá aumentar o pH
do substrato.

Betão

Limitada retenção de água e disponibilidade de nutrientes. Alcalino. No
entanto, é barato e está disponível em quantidade como material de
demolições.

Subsolo

Pesado e de baixa fertilidade, mas disponível como subproduto da
construção.

Como inconvenientes anunciados aos substratos de crescimento e também segundo
Dunnett e Kingsbury (2008), são baixos os teores de matéria orgânica, principalmente quando
se trata de coberturas extensivas (os teores de matéria orgânica das misturas comerciais
estão entre 10 e 20% do seu volume). Os substratos orgânicos apresentam, elevada
fertilidade (os substratos devem ser pouco férteis para manter o tipo de vegetação), diminuem
de volume a longo prazo e perdem capacidade drenante. Desta forma os substratos orgânicos
devem ser usados apenas como adição aos substratos minerais para melhorar a sua
capacidade de retenção de água e nutrientes.
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Tendo-se por objetivo entender a composição dos diferentes substratos de
crescimento segue-se a apresentação das características mais relevantes dos componentes
que mais frequentemente são utilizados em composições de misturas para substratos.
TURFA
A turfa é um material vegetal que se decompôs na presença de um baixo teor de
oxigénio. Nestas condições (anaerobiose) a decomposição bacteriana é muito lenta e
frequentemente a turfa é retirada de reservas com muitos milhares de anos, localizadas nos
países frios do norte da Europa e do continente Americano. Existe também turfa em países
tropicais, mas esta tem origem em depósitos geralmente mais recentes, e encontra-se menos
decomposta (Agrotec, 2012).
Em Portugal existem algumas áreas com turfeiras sendo uma das mais representativas
a que se encontra na Ilha de São Miguel nos Açores (figura 37).

Figura 33 Turfeiras, do Planalto dos Graminhais, em São Miguel. Autora: Ana Mendonça

As turfas, ou as suas misturas mais correntes e utilizadas
em horticultura, têm pH ácido, baixa densidade, retêm muita água,
são de fácil utilização (sendo esta a sua característica mais
importante e que determina a sua ampla utilização na constituição
de substratos para propagação de plantas). As turfas têm também
excelente capacidade de arejamento. A turfa (figura.38) varia
muito em função do tipo de vegetação que a originou, do estado
de decomposição e do seu teor em minerais. Toda a turfa tem uma
elevada capacidade de retenção de água, baixo nível em
Figura 34 Textura da Turfa.

nutrientes disponíveis e um baixo valor de pH (3 - 4,5) (Agrotec, Fonte: Autor
2012).
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As turfas podem apresentar-se isentas de agentes patogénicos em função da zona de
extração e do posterior manuseamento, constituir bons substratos e serem muito úteis em
misturas com outros materiais, melhorando assim a mistura final (Reis, 2007).
CASCA DE ÁRVORES
As cascas de árvores são uma alternativa à turfa porque conferem propriedades
semelhantes às misturas na formulação de substratos. A casca de árvores é um material
barato, mas que tem de ser triturado/moído, crivado (< 2 - 3 cm) e deixado em repouso a
compostar entre (4 - 6 meses) isto porque, a casca fresca possui taninos, resinas, fenóis,
terpenos e outros compostos que podem ser fitotóxicos. A casca de árvores mais utilizada na
formulação de substratos é a de pinheiro (figuras 39 e 40) que possui uma densidade muito
variável.

Figura 35 Casca de Pinheiro (Fonte: JM Gonçalves 2015)

A elevada temperatura durante a compostagem também reduz a presença de agentes
patogénicos, sementes de espécies infestantes, para além de diminuir os riscos de
imobilização de azoto nos substratos.
A casca de árvores retém pouca água, mas esta
capacidade de retenção pode aumentar com a diminuição do
tamanho das suas partículas (Agrotec, 2012).
Este material contribui para uma boa drenagem do
substrato, possui elevada capacidade de troca catiónica e um valor
de pH baixo a neutro (pH (H2O): 4-7).
Entre

outras

vantagens,

como

embelezamento

e

decoração, destaca-se ainda a capacidade de conservar a
temperatura do solo, que por sua vez fará com que a vida Figura 36 Textura casca de
pinheiro marítimo. (Fonte:

microbiana se torne mais ativa, beneficiando-se assim o sistema SIRO)
radicular das plantas (SIRO, 2015).
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FIBRAS DE COCO
A fibra de coco que é utilizada na horticultura é oriunda do
fruto do coqueiro (Cocos nucifera L.) (figura.41).
É um resíduo derivado da indústria de processamento do
coco, sendo constituído do mesocarpo espesso fibroso de cor
acastanhada (Martinez, 2002).
As fibras podem ser compostadas, secas e comprimidas em
blocos para facilitar o transporte, sendo reidratadas quando
utilizadas como substrato (Agortec, 2012).

Figura 37 Cocos nucifera L.
(Fonte: Pinterest)

O nível de salinidade da fibra de coco é muito variável podendo ocorrer níveis tóxicos
de cloreto, potássio e sódio, necessitando de pré-lavagem antes de sua utilização. A fibra de
coco pode ser utilizada como substituição da turfa ou em combinação com esta, pois depois
de processada apresenta propriedades similares às da turfa. A fibra de coco possui textura
variada, conforme a espessura das partículas, o que influencia as relações de equilíbrio do
conteúdo de ar e água, que são essenciais para o cultivo das plantas (Agortec, 2012).
A fibra de coco possui elevada porosidade, como se pode observar na ampliação da textura
deste material, (figura 42), boa capacidade de retenção de água que fica disponível para as
raízes (tem capacidade para reter água em 70 - 80% da sua porosidade total) e elevada
capacidade de arejamento. Tem facilidade para reidratar igual ou superior à turfa (Agrotec,
2012).

Figura 38 Ampliação do material Fibra de Coco. (Fonte: Google imagens).

Quanto às propriedades químicas, o conteúdo de sais pode ser variável e a
capacidade de troca catiónica (CTC), pode ser de média a alta, não sendo um substrato
quimicamente inerte. O grau de decomposição deste material é reduzido, e possui uma
relação carbono-azoto (C/N) alta devido aos elevados teores de lenhina e hemicelulose que
possui. O pH por norma é baixo (5,5 - 6,5). Tem baixos teores em nutrientes, exceto de fósforo
e potássio (Martinez, 2002).
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SERRADURA
Serradura, ou serrim, figura 43, é um material que necessita de uma compostagem
prévia, sobretudo a serradura de madeira de folhosas.

Figura 39 Textura do material Serrim. (Fonte: http://www.msj.pt)

Pode apresentar boas propriedades físicas, de acordo com a granulometria. No
entanto este material pode degradar-se rapidamente de acordo também com a granulometria,
sendo que a curto prazo é um bom material para incluir em misturas (Ecocenter, 2017).
CASCA DE ARROZ
A casca de arroz (figura.44) é razoavelmente resistente à decomposição, melhora o
arejamento da mistura e retém pouca água.

Figura 41 Textura do material Casca de arroz
Carbonizada. (Fonte: https://produto.mercadolivre.com)

Figura 40 Textura do material Casca de arroz
carbonizada. (Fonte: engenheirodemateriais.com)

Pode ser adicionada diretamente, mas é aconselhável a carbonização, (figura 45),
porque as sementes de plantas espontâneas que podem vir misturadas na casca de arroz
podem representar um grande problema nas plantações. É indicado ainda não exceder 25%
de percentagem volúmica (v/v) por causa do seu alto teor em manganês (Mn) e para não
reduzir a capacidade de retenção de água da mistura (Agrotec, 2012).
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VERMICULITE
Segundo Agrotec (2012) a vermiculite (figura.46) é um silicato hidratado de magnésio,
ferro e alumínio, que existe em grandes depósitos nos EUA e na África do Sul.

Figura 42 Vermiculite e os diferentes tipos de granulometria. (Fonte: https://www.ntcbrasil.com.br)

É um material com uma estrutura tipo mica que expande quando aquecida a
temperaturas superiores a 1000 °C. Depois de processada fica com uma densidade muito
baixa (< 120 g L-1) e possui uma elevada porosidade e elevada (CTC). É insolúvel em água,
mas pode absorver água numa quantidade cinco vez superior ao seu próprio peso. Tem
capacidade para reter água em 60 - 65% da sua porosidade total (Agrotec, 2012).
Tem pH neutro ou ligeiramente alcalino (6,3 - 7,8) e elevada (CTC) e por isso consegue
reter uma grande quantidade de nutrientes. A vermiculite pode ter uma granulometria
grosseira (2 - 3 mm), média (1 - 2 mm) ou fina (0,75 - 1 mm) (Ecocenter, 2017).
A vermiculite grosseira é a mais utilizada nos substratos para crescimento de plantas
e a média e a fina em substratos para germinação, designadamente para cobrir as sementes
nas placas alveolares (Agrotec, 2012).
A estrutura da vermiculite é frágil e quando comprimida não pode ser novamente
expandida. Por isso, é importante que a vermiculite não seja comprimida durante o seu
manuseamento nem seja misturada com grandes quantidades de materiais pesados como a
areia (Agrotec, 2012).

PERLITE
A perlite (figura 47) é um material de origem vulcânica do tipo dos silicatos sendo
retirado das lavas. O minério bruto é esmagado e aquecido aproximadamente a 760 °C
provocando a vaporização da água do seu interior e a expansão das partículas como uma
esponja. É muito leve (80-100g L-1) e pode reter 3 a 4 vezes o seu próprio peso em água (tem
capacidade para reter água em 50% da sua porosidade total) (Reis, 2007).
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Figura 43 Perlite (Fonte: Google Imagens https://www.plagron.com)

Perlite é uma rocha vulcânica expandida que cria um substrato poroso e uma ótima
drenagem. A estrutura do solo é mais solta e mais leve, de modo que o solo não "fecha". A
leveza é importante para a absorção de oxigênio das raízes (Agrotec, 2012).
A perlite tem um efeito positivo na drenagem do solo sendo importante porque permite
que mais água possa ser incorporada no solo e que o excesso de água seja descarregado
mais rapidamente. A sua leveza também pode ser uma desvantagem em certos sistemas,
pois movimenta-se muito facilmente, podendo desaparecer ou causar algum tipo de
entupimento (Ecocenter, 2017).
Segundo a Agrotec (2012) a perlite não é utilizada sozinha, mas sim misturada com
fibra de coco ou vermiculite. A Perlite tem uma qualidade constante e está livre de germes. É
um complemento para misturas com solo natural.
Tem pH neutro (6,5 - 7,5), uma CTC muito baixa (3 - 4 meq/100 g) e não contém
nutrientes. É muito utilizada para aumentar a drenagem e o arejamento dos substratos (a sua
porosidade é muito elevada ≈ 93%) e para misturar com a turfa em substratos para
propagação por estaca (Agrotec, 2012).
As propriedades da perlite variam com a sua granulometria e tal como na vermiculite
o seu preço é bastante elevado.

PEDRA-POMES
Pedra-pomes (figura.48) é uma rocha vulcânica de muito baixa densidade, formada
quando gases e lava formam um coloide que por arrefecimento solidifica sob a forma de uma
rocha esponjosa.

Figura 44 Ampliação de um Grânulo de pedra-pomes. (Fonte: Benjamint444)
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Segundo a Agrotec (2012) a pedra-pomes sendo um composto mineral, tem como
principal função a absorção de água e nutrientes de forma bastante eficiente. Quando usada
em misturas de substratos, a função principal da pedra-pomes é auxiliar a retenção de água,
aumentando assim a boa drenagem.

LÃ DE ROCHA
Como o nome já indica, a lã de rocha, (figura.49) é feita de rocha. A matéria-prima
básica é a rocha vulcânica chamada de diábase. O processo de fabricação resume-se à
produção de fibras que são compostas posteriormente por algum aglutinante de resina
(Agrotec, 2012).
Durante o processo de produção as fibras são
prensadas

à

densidade

e

espessuras

desejadas,

formando assim placas rígidas ou semirrígidas, filtros e
flocos que posteriormente podem ser convertidas em
outros materiais como por exemplo: tubos, peças
moldadas, forros, porta corta-fogo, podendo ainda ser
usada criativamente como meio para a germinação de
plantas no sistema de hidroponia (Ecocenter 2017).
É um substrato inerte adequado tanto para Figura 45 Lã de rocha. (Fonte:
sistemas abertos ou de recirculação.

https://www.cultivoindoor.com.br)

A lã de rocha é feita de rocha derretida, basalto ou "escória", que são convertidas em
feixes de fibras de filamento único e coladas em um meio com capilaridade, ficando protegido
da degradação microbiológica mais comum.
Este material apresenta como vantagens uma boa retenção de água e arejamento.
Pode assumir várias formas, sendo um substrato consistente que não se espalha. As
desvantagens apresentam-se um pouco mais graves do que relativamente a outros materiais
uma vez que é poluente, pois não se degrada. O pó que resulta é considerado perigoso para
a saúde, em particular para os pulmões. Observa-se também limitações ao nível da influência
no pH da solução (Agrotec, 2012).
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AREIA
A areia é um material frequentemente utilizado na
formulação de substratos para germinação de sementes,
designadamente

para

aumentar

a

capacidade

de

drenagem do substrato (figura 50). A areia deve ser
crivada e lavada antes de ser utilizada nas misturas e
deve possuir uma dimensão entre 0,5 e 1 mm nos
substratos para germinação, e entre 1 e 2 mm para os
Figura 46 Areia lavada. (Fonte:

substratos destinados ao enraizamento de estacas Despositphotos)
(Agrotec, 2012).
A areia das praias pode conter um excesso de sais e tem de ser bem lavada antes de
ser utilizada, caso contrário não ajudará no desenvolvimento das plantas. As misturas
utilizadas como substratos hortícolas podem incluir uma pequena percentagem de areia, ou
de solo, na sua preparação.
Esta mistura, embora não melhore o arejamento e reduza o espaço poroso total da
mistura, pode ter interesse, por exemplo, por facilitar o humedecimento dos materiais
orgânicos da mistura (Reis, 2007).

ARGILA EXPANDIDA
A argila expandida (figura.51) é o produto obtido por aquecimento de alguns tipos de
argila a uma temperatura que chega aos 1200 °C. Próximo desta temperatura, uma parte dos
constituintes do material funde-se produzindo uma massa viscosa, enquanto a outra parte
decompõe-se quimicamente liberando gases que são incorporados por esta massa
sintetizada, expandindo-a até sete vezes o seu volume inicial. Os gases, retidos no interior da
argila, não podem sair para o exterior devido à fase líquida que envolve as partículas da argila
(Agrotec, 2012).

Figura 47 Textura da Argila Expandida. (Fonte: Autor).

65

A estrutura porosa mantém-se após o arrefecimento, de modo a que a massa do
material resultante se torne menor do que antes do aquecimento, podendo ser utilizada como
agregado na fabricação de cimentos leves e como elemento inerte, para drenagem, em
substratos de drenagem. O principal objetivo da sua utilização é o de reduzir o peso sobre as
estruturas e, no caso de substratos para retenção de água, devido à sua porosidade.
O agregado inerte de argila expandida pode ser produzido pelo tratamento térmico da
matéria-prima, triturada e classificada granulometricamente, ou moída, sendo geralmente,
produzida em forno rotativo a gás ou óleo diesel, similar aos usados na produção de cimento.
Quanto a possíveis vantagens, como foi referido, este material destaca-se pela sua
leveza, mas com alguma capacidade de retenção, pode ser esterilizado e reutilizado. Não é
compactável sendo uma boa opção em coberturas verdes.
Quanto às desvantagens salienta-se a sua reduzida capacidade de retenção
(comparativamente com o a fibra de coco por exemplo) (Ecocenter 2017).
Chegados aqui torna-se necessário entender as vantagens e desvantagens da
aplicação nas coberturas verdes de solos naturais e de substratos técnicos.
3.6. SOLOS NATURAIS / SUBSTRATOS TÉCNICOS EM COBERTURAS VERDES
Como referido os solos naturais podem apresentar condicionantes ao desenvolvimento
das plantas sendo que os solos urbanos, regra geral, apresentam características
desfavoráveis à instalação e desenvolvimento da vegetação. Segue-se a apresentação de
algumas situações ilustrativas dos principais constrangimentos.
Cobertura verde nº1 (figuras 52 e 53)
Cobertura ajardinada realizada com solos naturais

Figura 48 Encharcamento. (Fonte: Paulo Palha) Alemanha
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Figura 49 Colmatação do filtro, Porto. (Fonte: Paulo Palha).

Neste caso exemplificativo observa-se:
- Encharcamento por drenagem insuficiente. Esta situação implica sobrecargas sobre
a estrutura do edifício e a asfixia radicular podendo levar à morte das plantas.
- Colmatação dos filtros e das camadas de drenagem pela elevada percentagem de
argilas. O sistema instalado deixa de funcionar.
Cobertura verde nº2 (figuras 54 e 55)
Cobertura ajardinada realizada em Sto. Tirso, Porto, Portugal

Figura 50 Cyperus rotundus pode causar danos na
cobertura. (Fonte: Paulo Palha)

Figura 51 Vegetação infestante. (Fonte: Paulo Palha)

As imagens que se apresentam relativas à cobertura verde de Stº Tirso refletem:
- Aparecimento de vegetação infestante devido ao uso de solos que incorporavam
sementes destas espécies.
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- Desenvolvimento de raízes em grande quantidade e densidade o que poderá causar
a danificação dos filtros.
Quando os erros representados nos casos anteriores coexistem, e se associados a
um peso elevado da camada de substrato para o qual a estrutura do edifício não se encontra
dimensionada, poder-se-ão originar problemas graves, nomeadamente o colapso da
estrutura. Seguem-se imagens com exemplo de estrutura de edifício comprometida devido às
causas referidas.
 Cobertura verde nº3 (figura 56 e 57)

Figura 53 Colapso da estrutura na cobertura verde
Alemanha. (Fonte: Neoturf)

Figura 52 Colapso da estrutura na cobertura verde
Alemanha. (Fonte:Paulo Palha)

Ainda se terão de referir outros aspetos que se prendem com as propriedades
químicas e físicas dos solos, nomeadamente solos com excesso de finos (argilosos),
compactação/drenagem e deficiente composição de macro e micronutrientes.
 Cobertura verde nº4 (figura 58)

Figura 54 Morte da vegetação em cobertura verde Porto, Portugal. (Fonte: Paulo Palha).

A imagem anterior permite observar uma cobertura verde em que se aplicou um solo
de textura argilosa, com excesso de partículas finas, que impedem a infiltração das águas
pluviais e de rega e a drenagem eficiente de águas em excesso. As situações permanentes
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ou alternadas de deficit ou excesso de água implicam um deficiente crescimento da
vegetação, impedindo o revestimento contínuo sobre a cobertura.
Segue-se a apresentação de coberturas verdes em que se utilizaram substratos
técnicos.
Cobertura verde nº5 (figuras 59 e 60) em Ribeira de Pena representando à esquerda a
aplicação do substrato técnico e à direita o sucesso na instalação da vegetação.

Figura 56 Implementação do substrato técnico em
cobertura verde localizada em Ribeira de Pena Fonte:
Ana Mesquita

Figura 55 Efeito final com sementeira de sedum e
dichondra em cobertura verde localizada em Ribeira
de Pena Fonte: Ana Mesquita

Cobertura verde nº6 (figura 61) em Vila Nova de Gaia e cobertura verde nº7 (figura 62)
em Vila Nova de Cerveira “Resultado final”

Figura 57 Resultado final de cobertura verde
implementada com substrato técnico em Vila Nova de
Gaia. (Fonte: Eng. Paulo Palha).

Figura 58 Resultado final de cobertura verde
implementada com substrato técnico em Vila Nova de
Cerveira. (Fonte: Eng. Paulo Palha).

Nestas situações observa-se:
- Valor ornamental dado pelo revestimento da cobertura com vegetação;
- Não se verificam problemas de encharcamento e/ou aparecimento de infestantes;
- Até à data não existem referências em que tenha ocorrido rutura da estrutura por peso
excessivo do substrato técnico.
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3.7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto em que se pretende atuar, ou seja, coberturas verdes, não é
recomendável usar solos urbanos porque, de uma forma geral, possuem características que
condicionam severamente o desenvolvimento das espécies vegetais presentes na cobertura
e acarretam diversos problemas de drenagem, arejamento, colmatação e sobrecargas na
estrutura.
O uso de solos naturais poderá também ser problemático quando instalados em
coberturas verdes, dependendo os problemas das propriedades que apresentam.
Os substratos têm-se vindo a apresentar como a melhor solução para serem aplicados
em coberturas por se poder garantir uma eficiente drenagem, arejamento, retenção de
humidade e fornecimento de nutrientes.
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DESENVOLVIMENTO DO ENSAIO PRÁTICO
FASE A – DEFINIÇÃO DO ENSAIO
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Entendendo-se o modo de funcionamento e a constituição dos solos naturais e dos substratos,
colocam-se as seguintes questões:
- Será possível fazer o melhoramento dos solos naturais de modo a poderem ser
utilizados nas coberturas verdes?
- Em que deve consistir o melhoramento dos solos naturais?
- Podem os solos naturais melhorados assegurar a drenagem das águas pluviais e da
rega e o desenvolvimento da vegetação?
Tendo por objetivo responder a estas perguntas realiza-se um trabalho prático que
visa a comparação entre solos naturais, substratos e solos melhorados.
O presente capítulo descreve o procedimento a aplicar no ensaio prático, desde a fase
de aquisição dos materiais até à fase de instalação dos módulos do ensaio prático, com
posterior identificação da metodologia utilizada para recolha e organização dos dados obtidos.

4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O ensaio prático desenvolve-se tendo por base metodologias apresentadas em artigos
científicos, dissertações e estudos.
Segue-se a descrição de dois trabalhos que foram cruciais na definição do modelo e da
metodologia do ensaio prático e que foram praticados em coberturas verdes.
O primeiro, realizado por Slobodan B. Mickovski et. al
(2013) (figura.63), consistia na utilização de pequenos
módulos de ensaio para coberturas verdes revestidos por
substrato e plantados com espécies vegetais. Também foi
instalado um canal para avaliação do escoamento superficial
e canais subterrâneos para recolher as águas de drenagem.
O estudo realizou-se num período de 35 dias, em
Figura 59 Slobodan B. Mickovski
Engenheiro ambiental na
Universidade de Glasgow
Caledonian, School of Engineering
and Built Environment (Fonte:
Research Gate)

estufa de laboratório, e avaliou a retenção e drenagem da
água proveniente de simulações de precipitação e o
crescimento da vegetação.
É com base neste estudo que se desenvolveu a
metodologia a aplicar para o registo fotográfico semanal.
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O artigo intitulado “Laboratory study on the potential use of
recycled inert construction waste material in the substrate
mix for extensive green roofs” (Mickovski et. al, 2013)
descreve um estudo laboratorial que avalia o potencial uso
de resíduos de construção e inertes reciclados na
formulação de uma mistura de substrato para coberturas
verdes extensivas (figura.64). No estudo, a determinação da
área verde estabelecida pelas plantas em relação à área de
substrato fez-se com base num programa de software
gratuito, disponível online, denominado Image J. O uso
Figura 60 Artigo científico utilizado em
revisão bibliográfica (Fonte: Research
Gate)

deste programa permitiu observar e analisar o potencial do
substrato desenvolvido enquanto componente fundamental
no crescimento e suporte de espécies vegetais instaladas.

Para além do programa ImajeJ ainda foi necessário utilizar o programa Adobe Photoshop CC
2015 de modo a se obterem maiores contrastes de cor entre os materiais e se poder ter maior
precisão na delimitação e quantificação da área verde. Este procedimento, bem como a
determinação da área verde por módulo, encontra-se em Anexo 1.
Outro estudo suporta o desenvolvimento do modelo
experimental.
A dissertação de Adriane Cordoni Savi (2015),
figura.65, com o tema “Telhados Verdes: Uma análise da
influência das espécies vegetais no seu desempenho na
cidade de Curitiba apresenta todo o processo de escolha de
materiais e montagem de um protótipo modular. O protótipo
contém saídas de água para a contabilização da água
drenada.

No

caso

concreto

desta

dissertação,

os Figura 61 Adriane Cordoni Savi
Formada em Arquitetura e Urbanismo

reservatórios possuem saídas individualizadas possuindo pela Universidade Federal do Paraná.
especialista em Construções
reservatórios para posterior contabilização da quantidade de É
Sustentáveis pela Universidade
água retida pelo substrato. A dimensão dos protótipos Tecnológica Federal do Paraná (Fonte:
https://www.montacasa.com.br)

utilizados na experiência de Adriane (figura.66) é superior aos
utilizados no estudo.
A metodologia utilizada no processamento de dados, bem como a escolha de certos
materiais para a composição dos substratos em teste, foram as contribuições da dissertação
de Adriane Savi neste estudo para a definição do ensaio prático.
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Esta dissertação também permitiu definir os parâmetros a considerar no processo de
análise do crescimento de vegetação (altura) através de medições com fita métrica.

Figura 62 Mesa de testes para ensaio. (Fonte: Adriane Cordoni Savi (2014)).

4.2.

DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA DO ENSAIO

O ensaio experimental procura avaliar, de forma comparativa, o desempenho de
diferentes substratos e solos melhorados em coberturas verdes intensivas.
Os solos melhorados são utilizados visando a sua possível utilização nas coberturas
verdes, tendo como ponto de partida solos naturais, aos quais se misturam outros
componentes na expetativa do melhor funcionamento do sistema solo/drenagem/peso, e
ainda, a redução do custo de construção.
O ensaio tem também como objetivo a compreensão do comportamento de diferentes
espécies vegetais em substratos de crescimento diferentes, a capacidade de retenção de
água e a qualidade da água escoada.
Gil (2002:47) afirma que a “experiência prática representa o melhor exemplo de
pesquisa científica”. Define ainda que, na sua essência “a pesquisa experimental consiste em
determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de o influenciar,
definir as formas de controlo e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto”.
Os ensaios experimentais permitem entender ou definir quais as variáveis em estudo
e de que modo são responsáveis por um ou outro resultado “enquanto uma variável
independente é manipulada, todas as outras variáveis são mantidas constantes; o efeito da
manipulação da variável independente sobre a variável dependente é então observada”
Moreira (2004:32).
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Ponderando a informação recolhida, definiu-se a metodologia a aplicar no ensaio
prático e que é a seguinte:
1 – Definição e execução do protótipo de análise e determinação da amostra;
2 – Seleção dos parâmetros de análise: a) Área verde estabelecida e altura da
vegetação, com periodicidade semanal e segundo o procedimento de Slobodan B. et al.
(2013); b) Quantidade de água drenada, com periodicidade trissemanal, e segundo o
procedimento de Adriane (2015);
3 – Tratamento dos dados obtidos tendo por base estatística simples;
4 – Análise comparativa dos dados obtidos para as diferentes situações – substrato e
solos melhorados e conclusões.
Segue-se a apresentação detalhada das várias fases da metodologia do ensaio prático.

4.2.1.

DETERMINAÇÃO DA AMOSTRA E PROTÓTIPO

Na procura de avaliar o desempenho de coberturas verdes face ao uso de substrato e
solos naturais, e considerando que o ensaio prático terá de decorrer em quatro meses e meio
compreendidos entre maio e setembro - período relativo ao estágio curricular – considera-se
que a experiencia laboratorial a decorrer com o apoio da empresa Neoturf deverá atender a:
- localização do protótipo deverá ser num espaço urbano;
- protótipo deverá simular as condições do sistema de coberturas verdes;
- vegetação a instalar deverá ter crescimentos rápidos;
- protótipo deverá ter dimensão e amostragem capazes de oferecer informação
relevante considerando o período de quatro meses e meio de observação;
- sistema associado às coberturas verdes e à vegetação a instalar deverá atender à
localização geográfica e clima.
Os principais aspetos que se pretendem observar e avaliar com a execução do
protótipo são:
A. Desenvolvimento das espécies, através da análise visual durante o período
de maio de 2017 até setembro de 2017, através de relatórios fotográficos bem
como de medições semanais de alturas e expansão de área verde,
comparando-se assim o desempenho das espécies vegetais que representam
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cada substrato de crescimento, sendo esta a principal variável em estudo;
B. Capacidade de retenção e qualidade da água escoada através de recipientes
em eventos específicos de rega, comparando-se os dados obtidos entre cada
módulo. A análise de retenção de água foi feita durante o período de maio de
2017 até setembro de 2017, realizando as medições na sequência de um
período de rega de alagamento com registos intervalados por três semanas,
para que se possa obter diferenças mais significativas;
C. Análise da qualidade da água através dos parâmetros: pH, coloração e odor.

Pretende-se desenvolver um protótipo que integre um conjunto de módulos de teste
capazes de informar sobre o desempenho de solos melhorados em coberturas verdes,
comparando-os com o desempenho do substrato técnico.
A localização do protótipo é um aspeto relevante pois pretende-se inserir a amostragem
num espaço urbano, dado serem os espaços onde habitualmente se constroem mais
coberturas verdes.
A opção de localização do protótipo recaiu sobre um terraço situado na cidade da
Senhora da Hora, concelho de Matosinhos, distrito do Porto, por ser um local densamente
urbanizado, com indústria na sua periferia e com vias rápidas havendo grande circulação de
trafego. Este terraço é propriedade da empresa Neoturf (figuras 67 e 68).

Figura 63 Enquadramento geral do local de ensaio prático na cidade da Senhora da Hora. (Fonte: Google
Maps).
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Figura 64 Localização do terraço onde decorreu o ensaio prático verificando-se que o quarteirão se encontra
muito impermeabilizado. (Fonte: Google Maps).

Tendo-se determinado o local para a realização do ensaio seguiu-se a definição do
protótipo que consistiu num tabuleiro de horticultura, em metal, subdividido em módulos de
igual área (78cm x 78cm), utilizados pela empresa Neoturf para estudar o comportamento de
espécies e de substratos em coberturas verdes (figura 69).

Figura 65 Protótipo onde decorreu o ensaio prático. (Fonte: Autor).

Foram utilizados três dos dez módulos do tabuleiro para o ensaio prático uma vez que
os restantes já se encontravam em utilização no âmbito de outros estudos.

77

A fase seguinte correspondeu à seleção do substrato técnico e dos solos melhorados
que vão ser colocados nos diferentes módulos do protótipo. Como foi dito anteriormente,
foram utilizados três módulos, um preenchido por substrato técnico e outro por solo
melhorado, ambos cedidos pela empresa Neoturf, o terceiro por um solo melhorado
desenvolvido de raiz.
O solo melhorado desenvolvido para este ensaio prático é composto por 50% de solos
naturais, sendo os restantes 50% compostos por materiais inertes e orgânicos.
A percentagem atribuída aos solos advém da necessidade de definir um solo
melhorado mais económico que os existentes no mercado. O solo melhorado desenvolvido
resulta da junção de várias amostras pertencentes a diferentes locais. Este procedimento foi
utilizado de forma a obter uma mistura final mais equilibrada e com uma textura Franca ou
Franco-arenosa.
Os locais de obtenção de amostras de solos naturais e respetivas zonas estão
identificados na figura.70.
Zona
. 1
Zona 2

Zona 3

Zona 1 Porto:

Zona 2 Amarante:

Zona 3 Vila Real:

AM5: Maia

AM3: Aboadela

AM1: Arrabães

AM6: Vila Nova de Gaia

AM4: Amarante

AM2: Vila Real

Figura 66 Localização específica dos locais escolhidos para recolha de cada amostra para composição
final. (Fonte: Google Maps).

A recolha das amostras de solos naturais foi feita segundo o Manual de Boas Práticas
em Espaços Verdes da Câmara Municipal de Bragança, onde é referido que a profundidade
de colheita de solos deverá ser de cerca de 20 cm quando destinados à instalação de espécies
anuais ou para parcelas com relva, ou de cerca de 30 a 40 cm para árvores e arbustos de
maior porte (Margarida, 2010).
No âmbito do presente estudo foram obtidas amostras de terra considerando a
profundidade de 30cm dado se pertender a utilização de herbáceas e arbustos perenes de
pequeno porte no ensaio.
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Segue-se o registo fotográfico efetuado aquando da chegada das diferentes amostras
de solo obtidos nos diferentes locais de cada uma das zonas.

Figura 69 Amostra AM2 Vila
Real. (Fonte: Autor)

Figura 68 Amostra AM1
Arrabães, Vila Real.
(Fonte: Autor

Figura 67 Amostra AM3
Aboadela, Amarante.
(Fonte: Autor)

Figura 70 Amostra AM4
Amarante. (Fonte: Autor)

Figura 71 Amostra AM5
Maia, Porto. (Fonte: Autor)

Figura 72 Amostra AM6
Vila Nova de Gaia, Porto.
(Fonte: Autor)

De modo a se obter uma amostra de solo natural mais equilibrada foram misturadas
as amostras que apresentavam as melhores características texturais, ou seja, textura Franca
e Franco-arenosa excluindo-se todas as outras texturas. O objetivo desta mistura de solos
naturais é o de comprovar que é possível utilizar amostras provenientes de diferentes locais,
e através de alguns procedimentos formular a melhor mistura possível. Para isso foram
utilizados dois procedimentos: o teste tátil ao solo e análise laboratorial.
O teste tátil às amostras (AM1, AM2, AM3, AM4, AM5 e AM6) foi feito a partir do
protocolo “Método de determinação de textura de um solo pelo tato” publicado por Weil e
Brady (2012). Este protocolo define alguns procedimentos para a identificação da classe
textural.
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Os resultados da adaptação deste protocolo estão presentes na tabela.8.
Tabela 8 Protocolo de análise tátil. Adaptado de Weil e Brady (2012)
Protocolo para Método de determinação da textura de um solo pelo tato
M1
1. O Solo não consegue formar uma esfera desfazendo-se:
2. O Solo forma uma esfera, mas não forma um fio
3. O fio é friável e quebra quando está com <2,5cm de extensão
a) Fazendo pressão é audível/ sensação de aspereza
b) Maciez e sensação de sedosidade/ não consegue ouvir o som ao toque
c) Ligeiramente áspero e sedoso, não é claramente audível quando pressionado
4. Solo exibe moderada pegajosidade e firmeza, formando fios de 2,5 a 5 cm
a) Fazendo pressão é audível/sensação de aspereza
b) Sensação de sedosidade e maciez / não consegue ouvir o som ao toque
c) Ligeiramente áspero e sedoso, som não identificável ao toque
5. Solo exibe pegajosidade e firmeza dominante, forma fios > 5 cm
d) Fazendo pressão é audível/sensação de aspereza
e) Maciez, sensação de sedosidade/ não consegue ouvir o som ao toque
f) Ligeiramente áspero e sedoso, som ao toque não é preceptivel

M2

Areia
Franco-arenosa
Franco-arenosa
Franco-siltosa
Fanca

M3

M4

M5

X

X

X

M6

M7
X

X
X

Franco-argilo-siltosa
Franco-argilosa
Franco-argilo-arenosa
Argilo-arenosa
Argilo-siltosa
Argila

X

As amostras excluídas por não possuírem textura Franca ou Franco-arenosa (AM1 e
AM6) encontram-se identificadas a vermelho na tabela.8.
As amostras selecionadas para fazerem parte da mistura final (M7) são: AM2, AM3,
AM4 e AM5 e encontram-se identificadas a verde na tabela.8.
A mistura final de solos naturais (M7) prova que com a junção de amostras de solo
natural de diferentes locais é possivel obter uma classe textural adequada para o ensaio
prático ou seja, Franco-arenosa.
Tendo por objetivo sujeitar as amostras de solo natural previamente selecionadas por
teste tátil a análise laboratorial, as amostras escolhidas (AM2, AM3, AM4, AM5) foram
deixadas num local com boa exposição solar, a secar, com intuito de expor a diferença tátil e
visual apesar de possuírem classes texturais idênticas.
Depois de secarem, cada amostra foi pesada individualmente, numa quantidade de
200g de modo a ser definida a mistura final com a mesma proporção de todas as amostras
(Figura.77).

Figura 73. Mistura final (M7) composta pelas amostras M2, M3, M4 e M5 e respetiva pesagem
(Fonte: Autor)
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Todas as amostras foram devidamente embaladas em recipientes iguais, com
a respetiva identificação e enviadas para laboratório, incluindo a mistura final (M7)
(figura.78).

Figura 74 Registo fotográfico que representa o produto final entregue no laboratório para análise. (Fonte: Autor)

Com a realização das análises pretendia-se obter os seguintes parâmetros: pH, teor
em matéria orgânica, quantidade de nutrientes disponível para as plantas e textura.
As análises aos solos foram realizadas no laboratório de solos e plantas da UTAD. Os
relatórios das análises efetuadas aos solos permitiu detetar desequilíbrios nutricionais,
estimar as necessidades em fertilizantes e avaliar como a vegetação poderá responder a um
programa de fertilização (Anexo 3).
Face aos dados obtidos nos vários ensaios e análises laboratoriais considera-se que
se poderá obter um solo natural mais equilibrado se misturadas as amostras AM2, AM3, AM4
e AM5. O resultado da mistura final (M7), demonstrou ser equilibrada pois no final apresentou
uma textura Franco-arenosa, com pH ácido mas próximo da neutralidade (5,2), com taxa de
matéria orgânica alta e com nutrientes apresentando teores alto e medio com exceção de
fosforo e azoto.
Assim, se os solos melhorados forem uma futura solução para coberturas verdes é
necessário entender das amostras presentes atualmente no mercado aquelas que podem
fazer parte da composição do solo melhorado. Sendo assim as amostras com maior potêncial
serão as que possuirem uma textura Franca ou Franco-arenosa, elevados teores em matéria
orgânica, com nutrientes e pH próximo da neutralidade numa combinação que promove
trocas.
Tendo-se definido o local de ensaio e a composição dos substratos e dos solos
naturais passa-se à fase seguinte que consite na construção do protótipo e ensaio.
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DESENVOLVIMENTO DE UM ENSAIO PRÁTICO
FASE B – CONSTRUÇÃO DO ENSAIO
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Após análise e caracterização dos substratos e solos naturais selecionados, e
ponderando a possibilidade de incorporar diferentes elementos nos solos naturais de modo a
melhorar o seu funcionamento em coberturas verdes – solos melhorados - torna-se
necessário determinar parâmetros e pressupostos a atender relativamente ao solo melhorado
desenvolvido que são:
1- Deverão apenas ser considerados solos Francos e Franco-Arenosos excluindo-se
os solos argilosos e siltosos;
2- O solo melhorado deverá possuir na sua composição 50% de solos naturais
provenientes de diferentes fornecedores das zonas referidas no capítulo anterior,
de forma a esclarecer as várias diferenças texturais que o solo natural
comercializado pode possuir;
3- Os restantes 50% deverão ser ocupados com materiais orgânicos, minerais e
inertes de fácil aquisição com o objetivo de melhorar a estrutura;
4- O solo melhorado desenvolvido deverá possuir um custo reduzido, devendo ser
mais económico do que os substratos presentes no mercado atualmente;
5- Deverão ser calculadas as medidas exactas para enchimento do módulo de testes
com as devidas percentagens e dimensões.
De acordo com os parâmetros e pressupostos referidos segue-se a apresentação de
simulações realizadas para a escolha da mistura do solo melhorado a desenvolver.
4.3.

SIMULAÇÃO DE SOLO MELHORADO E AVALIAÇÃO DE CUSTOS

O primeiro passo consiste na seleção dos materiais, minerais, inertes e orgânicos, a
incorporar na mistura a realizar de solo melhorado.
Sendo pressuposto do ensaio que os materiais deverão ser de fácil aquisição
contactaram-se empresas de materiais de construção de modo a se entender quais os
materiais disponíveis no mercado, preços em vigor e modo de fornecimento para obra: sacos,
bigbags, contentores e granel.
De forma a se poder chegar à fórmula final do solo melhorado a desenvolver cumprindo
todos os parâmetros e requisitos definidos, foram feitas simulações sendo que de modo a
facilitar a compreensão será apresentada a simulação final com todo o processo de escolha.
Foi considerada a unidade de medida m3 de modo a facilitar a comparação posterior
do custo total entre o substrato técnico, solo melhorado da empresa e solo melhorado
desenvolvido.
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Solo Natural (50%)
No ensaio prático a realizar será utilizado o solo natural resultante da mistura das
amostras conforme referido. A mistura final M7, contém 12,50% de cada uma das amostras
AM2, AM3, AM4 e AM5, perfazendo 50% de solo natural.
No entanto para que se possam quantificar os custos associados ao solo melhorado
considerou-se o preço de mercado para um solo de textura franca e franco-arenosa.
Segundo o site Majodir - Loja Online Materiais Construção a unidade de venda é de
34€/m3 fornecidos a granel. No site Gerador de Preços. Portugal o custo é de 23,70€/m3.
Posto isto, foi feita uma média dos valores encontrados no mercado resultando o valor
23€/m3. Foi utilizado este valor como referência.
Definindo uma percentagem volúmica de 50% para a terra vegetal por m3, o volume
de terra necessário será de 0,50m3, ou seja, metade do valor encontrado no mercad, sendo
este valor metade da composição do solo melhorado desenvolvido.
23,00€
= 11,50€
2,00
Então ter-se-á que adquirir terra num valor de 11.50 € euros para preencher metade
do solo melhorado desenvolvido, por m3.

Argila expandida 0- 2 (10%)
Segundo Argex a unidade a granel é de 1,00m3 para este produto inerte, argex 0-2
que corresponde a uma granulometria de 0,25 - 2,00 mm, e que tem um custo de 44,00 € por
m3. Definindo--se uma percentagem volúmica de 10% para esta granulometria de argila
expandida, o valor correspondente será:
1.00m3 Quantidade em volume ------------ 100% Total do valor de substrato
X Quantidade em volume -------------------- 10% Percentagem pretendida
𝑋=

1,00𝑚3 ∗ 10%
= 0,10𝑚3
100%

Quanto ao custo, este é calculado a partir das variáveis conhecidas, ou seja,
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1.00m3 Quantidade em volume ---------------- 44.00 € Custo do material
0.10m3 Quantidade em volume -------------------- X Custo do material
𝑋=

0,10𝑚3 ∗ 44,00 €
= 4,40€
1,00𝑚3

Sendo assim, a argila expandida irá ocupar um volume 0.10m3 com um valor monetário
de 4.40€.0
Argila expandida 3- 8 (10%)

Segundo Argex a unidade a granel é de 1m3 para o
produto, Argex 3-8 (figura.79), que corresponde a uma
granulometria de 8,00 – 12,50 mm, e que tem um custo de 48,00
€ por m3. Então, definindo uma percentagem volúmica de 10%,
tal como anteriormente e seguindo o método anterior, para esta
granulometria de argila expandida, os valores são:

Quantidade em volume =

Figura 75 Representação do
produto Argex 3-8. (Fonte: Autor).

1,00𝑚3 ∗ 10%
= 0,10𝑚3
100%

Quanto ao custo, este é calculado a partir das variáveis conhecidas, ou seja,
Custo do material =

0,10𝑚3 ∗ 48,00 €
= 4.80€
1,00𝑚3

Posto isto, para 0.10m3 de argila expandida 3-8 terá um valor de 4.80€.
Turfa (15%)

Segundo Leal e Soares - SIRO a unidade a granel de turfa
vendida é ≥35m3 (figura.80), tendo um custo de 41,73€ por m3.
Então,

definindo

uma

percentagem

volúmica

de

15%,

corresponde a 0,15m3 da mistura final de 1,00m3, tem-se os valores:
Custo do material =

0,15𝑚3 ∗ 41,73 €
= 6,25€
1,00𝑚3

Figura 76 Representação
do produto utilizado Turfa.
(Fonte: Autor).
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SIRO AGRO (15%)

Este componente, SIRO AGRO (figura.81), é um adubo orgânico composto, sugerido
pelo Eng. Agrónomo Paulo Palha, que possui as seguintes características:
- Humidade máxima:

50 %

- Matéria orgânica:

>40 %

- Azoto (N):

1,5 %

- Fosfato

1,0 %

- Cálcio (Ca):

0,8 %

- Potássio (K):

0,8 %

- PH:

5-6

- Óxido de magnésio (MgO)

0,1 %

Figura 77 Siro Agro. (Fonte:
Autor).

Segundo Leal e Soares - SIRO a unidade a granel de SIRO - AGRO 1 vendida é de
37,43m3. Definindo uma percentagem volúmica de 15% o valor final deste material é de 5.60€.
𝑋=

0.15𝑚3 ∗ 37.43 €
= 5,60€
1𝑚3

Realizada a simulação do solo melhorado e de modo a se fazer a comparação entre
os custos associados aos solos melhorados e substratos técnicos, consideraram-se os
seguintes materiais e composições:
Solo melhorado (SMD) proposto para se utilizar no ensaio experimental cuja
composição foi descrita e justificada:
o

50% Solo natural (12,5% AM2, 12,5% AM3, 12,5% AM4, 12,5% AM5);

o

10% Argila expandida 0-2 (granulometria 0,25 - 2,0mm);

o

10% Argila expandida 3-8 (granulometria 8,0 - 12,5mm);

o

15% Siro Agro;

o

15% Turfa.
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Substrato técnico, comercializado sob a designação de LS SIRO ROOF e com
composição:
o

composto orgânico;

o

Turfa;

o

Turfa de Coco;

o

Areão Vulcânico;

o

Argila expandida.

Solo melhorado da empresa LandLab (SME), comercializado sob a designação Solo
melhorado LC e com composição:
o

Solo;

o

Húmus;

o

Composto orgânico;

o

Estrume maturado;

o

Turfa

o

Argila expandida

Para estimar o custo do substrato e solos melhorados presentes neste estudo foi
solicitado à empresa Neoturf que fornecesse os preços de mercado por m3. Esta dimensão
foi escolhida por corresponder a uma unidade base, podendo ser mais facilmente utilizada no
futuro estudo ou ensaio prático.
A partir deste momento obtêm-se os seguintes valores para o custo do substrato e
solos melhorados:

- Solo Melhorado no âmbito do estudo (SMD): 32,55 € por m3
- Substrato Técnico da Empresa ROOF LS (ST): 87,28 € por m3
- Solo Melhorado da Empresa Landlab LC (SME): 51,79 € por m3
Como se pode observar o valor obtido no solo melhorado do estudo (SMD) é inferior
aos restantes, sendo constituído por materiais de fácil aquisição e possuindo na sua
composição 50% de solo natural.
4.4. EXECUÇÃO DO SUBSTRATO
Feita a simulação para um volume fictício segue-se a execução do protótipo para o
ensaio prático (figura.82).
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78cm

78cm
25cm

Figura 78 Módulo de ensaio com 78 cm de comprimento, 78cm de largura e 25cm de altura. (Fonte: Autor).

A realização do protótipo implica os seguintes cálculos para cada módulo:
Volume = 0,78m x 0,78m x 0,25m = 0,150m3. Então, para o módulo que vai conter o
solo melhorado proposto do estudo será necessária a seguinte composição:
Tabela 9 Composição do solo melhorado proposto a aplicar no ensaio prático em m3

Percentagem

Quantidade (m3)

Solo natural (M7)

50 %

0,075

Argila expandida 0-2

10 %

0,015

Argila expandida 3-8

10 %

0,015

Turfa 100

15 %

0,022

SIRO AGRO 1

15 %

0,022

TOTAL

100 %

0,150

Materiais

4.5.

CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO

Uma cobertura verde semi-intensiva é uma cobertura por norma acessível,
caracterizada por possuir, geralmente, uma profundidade da camada de substrato entre os
10-25 cm. Esta tipologia permite a colocação de plantas perenes, herbáceas e arbustivas. A
variedade de vegetação disponível permite uma diversidade comparável com as plantações
ao nível do solo, exceto o facto de se colocarem plantas que não podem ter grandes
exigências ao nível da espessura da camada de substrato e camadas de proteção e de
drenagem (Franca, 2015).
Este sistema de proteção e drenagem é designado de sistema multicamada como
referido em [METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS].
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Esta fase do ensaio é caracterizada pela escolha dos materiais que farão parte do
sistema multicamada, sistema esse que tem como função filtrar as partículas finas dos
substratos de crescimento, drenagem, retenção de águas pluviais e ainda impermeabilização,
referindo-se também à instalação dos solos melhorados e substrato técnico.
Seguidamente é apresentado todo o processo de montagem, bem como os materiais
usados neste ensaio prático, as suas características e especificações.

4.5.1. MATERIAIS
4.5.1.1.

LIMPEZA

Previamente à instalação foi feita a devida limpeza dos módulos de ensaio, mais em
concreto da base do protótipo, por se considerar que certos resíduos poderão afetar os
registos a obter. As figuras 83 e 84 representam registos fotográficos do antes e depois da
limpeza dos módulos para ensaio prático.

Figura 80 Antes da limpeza da base. (Fonte: Autor).

4.5.1.2.

Figura 79 Pós limpeza da base. (Fonte: Autor).

MATERIAL RESISTENTE À PENETRAÇÃO DAS RAÍZES

O material resistente à penetração das raízes, por norma, é o primeiro elemento a ser
instalado porque pode estar integrado numa membrana de impermeabilização que apresente
estas características, ou assumir a forma de uma lâmina independente que protege
permanentemente a membrana impermeabilizante impedindo que as raízes nela cresçam ou
através dela (Franca, 2015).
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O material ou o elemento resistente à
penetração das raízes figura.85 poderá ser uma
barreira

de

características

natureza
de

química

ou

funcionamento

física

e

as

importantes,

segundo a FLL (2008) a ter em conta para um
determinado material, no que diz respeito à resistência
à penetração das raízes são: Densidade; Força de
tensão; Elasticidade.

Figura 81 Tela anti-raizes WSF 40. (Fonte:
Autor).

Neste ensaio foi aplicado o material (Tela anti-raizes WSF 40) com as características
presentes na tabela.1 do capítulo [2.3.1. MATERIAL RESISTENTE À PENETRAÇÃO DAS
RAÍZES].

4.5.1.3.

MATERIAL DE PROTEÇÃO E DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA

Trata-se de um tecido geotécnico, disponível
em diferentes espessuras (tipicamente entre 2 – 12
mm) que efetua uma dupla função.
Em primeiro lugar, proteger mecanicamente a
membrana impermeabilizante e em segundo lugar,
aumentar a capacidade de armazenamento de água do
sistema da cobertura verde por meio da absorção e Figura 82 Manta de proteção e retenção
retenção (Franca, 2015).

SSM 45. (Fonte: Autor)

As características de funcionamento importantes, segundo a FLL (2008) a ter em conta
num material para proteção e armazenamento de água são: Capacidade de armazenamento
de água; Espessura; Peso seco e peso saturado; Força de tensão; Resistência a perfuração
estática; Absorção de energia; Resistência a ácidos e alcalinos naturais; Resistência à
decomposição; Neutralidade química; Inércia biológica.
O material aplicado foi a Manta de proteção e retenção SSM 45, (figura.86) com as
características presentes na tabela.2 do capítulo [2.3.2. MATERIAL DE PROTEÇÃO E DE
ARMAZENAMENTO DE ÁGUA].
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4.5.1.4.

MATERIAL CONSTITUINTE DA CAMADA DRENANTE

O material utilizado na camada drenante deve
cumprir

as

funções de

drenagem,

arejamento,

retenção de água (no caso de placas drenantes com
retenção) e de proteção, adaptadas a cada tipo de
cobertura verde. As placas drenantes devem ter canais
superiores de água que assegurem que a água
armazenada nunca está em contacto direto com o
substrato (devido à diferença entre a cota final do
sistema drenante e a cota máxima de retenção de Figura 83 Floradrain FD 40-E. (Fonte:Autor).
água). As placas drenantes devem ainda ser
perfuradas para permitirem as trocas gasosas entre o
edifício e o exterior.
Esta diferença de cota então canais superiores e inferiores permitem a circulação da
água. A altura das placas drenantes nunca deverá ser inferior a 25 mm (Franca, 2015).
As características de funcionamento importantes, segundo a FLL (2008), a ter em
conta na camada drenante são: Espessura; Peso; Capacidade de drenagem; Resistência à
compressão; Capacidade de retenção de água (no caso de placas drenantes com retenção);
Diâmetros das aberturas de difusão.
O material colocado foi Floradrain FD 40-E, (figura.87) com as características de
presentes na tabela.3 do capítulo [2.3.3. MATERIAL CONSTITUINTE DA CAMADA
DRENANTE]

4.5.1.5.

MATERIAL FILTRANTE

Utiliza-se uma lâmina geotêxtil que impeça que as partículas de finos e sedimentos da
camada de substrato sejam lixiviados e passem para a camada de drenagem, de modo a
permitirem o escoamento de água de forma apropriada e duradoura (Franca, 2015).
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As

características

de

funcionamento

importantes, segundo a FLL (2008) a ter em conta
num material filtrante são: Peso; Força de tensão;
Rácio de circulação de água segundo um teste que
utilize uma cabeça hidráulica de 10 cm; Tamanho de
poro eficaz; Força de penetração; Resistência a carga
mecânica; Resistência a ácidos e alcalinos naturais.
O material utilizado no ensaio foi o Filtro de
sistema SF, (figura.88) e com as características Figura 84 Filtro de sistema SF. (Fonte: Autor).
presentes na tabela.4 do capítulo [2.3.4. MATERIAL
FILTRANTE].

4.5.1.6.

INSTALAÇÃO DO SUBSTRATO E SOLOS MELHORADOS NOS
RESPECTIVOS MÓDULOS

Finalizada a fase se instalação dos materiais, chega o momento de aplicar o substrato
técnico e solos melhorados em cada módulo de testes correspondendo:

4.5.1.7.

SOLO MELHORADO DESENVOLVIDO (SMD)

O solo melhorado desenvolvido é o substrato de crescimento criado para este ensaio
prático. Pretende-se provar com este substrato de crescimento que é possível criar um solo
melhorado com materiais disponíveis a um custo reduzido. As especificações deste solo
melhorado já foram referidas. Este substrato vai ser utilizado num dos três módulos
disponíveis.

4.5.1.8.

SOLO MELHORADO EMPRESA (LANDLAB LC) (SME)

Este solo melhorado foi fornecido pela empresa Landlab e apresenta a composição
referida no capítulo [1.1. PARÂMETROS, SIMULAÇÃO E MISTURA DOS COMPONENTES]
4.5.1.9.

SUBSTRATO TÉCNICO de EMPRESA (SIRO ROOF LS) (ST)

O substrato técnico foi fornecido pela empresa Neoturf e possui a composição indicada
no capítulo [1.1. PARÂMETROS, SIMULAÇÃO E MISTURA DOS COMPONENTES].
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A tabela.10 apresenta o substrato técnico e solos melhorados com a respetiva
identificação dos materiais que os compõem.
Tabela 10 Substratos de crescimento utilizados com respetivos materiais que fazem parte da sua composição.

REPRESENTAÇÃO

DESIGNAÇÃO

MATERIAIS
Solo
Húmus

Solo Melhorado Empresa

Composto orgânico

(SME)

Estrume maturado
Turfa
Argila expandida
Composto orgânico
Turfa

Substrato Técnico

Turfa de Coco

(ST)

Areão Vulcânico
Argila expandida

Solo natural
Argila expandida 0-2
Solo Melhorado Desenvolvido

Argila expandida 3-8

(SMD)

Siro Agro
Turfa

A figura.89 representa o protótipo com o sistema multicamada já concluído bem como
os substratos de crescimento, substrato técnico e solos melhorados, devidamente colocados
em cada módulo de testes.

SMD

ST

SME

Figura 85 Finalização da construção do sistema multicamada. (Fonte: Autor).
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4.5.2. SELEÇÃO E APLICAÇÃO DA VEGETAÇÃO
4.5.2.1.

VEGETAÇÃO

O substrato de crescimento é o principal objeto deste ensaio prático, contudo uma
cobertura verde não é exclusivamente constituída por substratos de crescimento. A vegetação
é um dos elementos constituintes e o que melhor transmite a condição do meio de cultivo
nestas situações.
Segundo Anico (2016) cada cobertura verde é única, da mesma forma que cada local
tem inúmeros fatores que o tornam único, seja pela proximidade ou não ao mar, pela
existência de planícies, de florestas, cursos de água, campos de cultivo ou até monumentos
que o diferenciam de tantos outros sítios com paisagens semelhantes. Um dos fatores que
serve para diferenciar paisagens é, sem dúvida, a vegetação que esta apresenta. Sendo
assim, a vegetação “Autóctone”, significa que a espécie é originária da região onde habita, se
desenvolve e se propaga naturalmente, será a que melhor cumpre os objetivos pretendidos.

4.5.2.2.

PARÂMETROS DE ANÁLISE DA VEGETAÇÃO

A análise do crescimento permite avaliar o crescimento da planta como um todo, e a
contribuição dos diferentes órgãos para o crescimento total.
A partir dos dados do crescimento das plantas pode-se deduzir a atividade fisiológica,
isto é, estimar, de forma bastante precisa, as causas de variações de crescimento entre
plantas geneticamente diferentes, ou entre plantas que se encontram a desenvolver em
ambientes diferentes.
A quantidade de espécies em estudo é reduzida dada a falta de área de plantação,
pelo que uma das condições colocadas neste estudo é a obtenção de dados evitando os
métodos destrutivos das espécies vegetais em cada uma das análises relativas ao
crescimento.
De acordo com o referido segue-se a apresentação dos dois métodos utilizados neste
estudo e que definem os parâmetros a conhecer na avaliação do crescimento das plantas.
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Método1 – definir dimensões lineares (altura
da planta) semanalmente. Esta medição será
adquirida através de régua métrica (figura.90)
fazendo-se posteriormente média de alturas entre
plantas da mesma espécie em cada um dos
módulos.
Método2 – registo fotográfico semanal de Figura 86 Régua métrica.
cada módulo de teste, utilizando as fotografias para

(Fonte:Auto)r

determinar a área de vegetação estabelecida ('área
verde') que acaba por englobar as variáveis
(comprimento da planta, comprimento e largura das
folhas). Este método foi utilizado segundo (Slobodan Mickovski (2015) como referido
em [4.1].

4.5.3. SELEÇÃO DAS ESPÉCIES A APLICAR NO ENSAIO
Na execução do protótipo foi necessário fazer um estudo que permitisse selecionar as
espécies a aplicar.
O site “Flora-on” é uma base de dados de plantas observadas em Portugal incluindo
as autóctones. É importante considerar o uso deste tipo de plantas porque são mais
resistentes em comparação com espécies exóticas dado se encontrarem bem adaptadas ao
ambiente em que estão inseridas
A norma “NTJ 11C”, como referido em [2.4.2. NORMA ESPANHOLA – NORMA
TECNOLÓGICA DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO (NTJ) 11C], possui não só informação
detalhada sobre substratos de crescimento, mas também, uma lista de espécies que podem
ser usadas em coberturas verdes.
Para se proceder à seleção das espécies a aplicar no ensaio considerou-se ser
necessário combinar a informação fornecida pela Flora-on e pela norma NTJ 11C.
Posto isto, apresentam-se as espécies escolhidas para integrarem o ensaio prático.
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4.6.

PLANTAS AUTÓCTONES UTILIZADAS ENSAIO PRÁTICO

4.6.1. Euphorbia segetalis
A espécie Euphorbia segetalis
figura.91,

foi

escolhida

por

estar

presente paticamente em todo o país
mas, acima de tudo porque coloniza em
solos pobres, arenosos ou pedregosos e
em condições extremas como as que
são encontradas em coberturas verdes.
A sua distribuição é uniforme de Norte a
Sul do país, no entanto tem maior
presença

no

litoral

e

a

Noroeste Figura 87 Euphorbia segetalis
utilizada em ensaio prático.
(Fonte: Autor).

(figura.92).

Figura 88 Mapa de
distribuição. (Fonte: Flora-On.
http://www.floraon.pt/#wEuphorbia+segetalis.
Consulta realizada em
07/09/2017)

4.6.2. Lobularia maritima
A espécie Lobularia maritima
(figura.93), foi escolhida pois ambientase em dunas e arribas litorais, zimbrais
sobre solo arenoso, taludes, sempre
perto do litoral. Sendo uma planta que se
ambienta preferencialmente perto do
litoral

(figura.94)

e

o

local

de

implementação do ensaio prático (Porto)
possuir uma proximidade com o litoral,
esta

é

escolhida

parâmetros.

a

partir

destes Figura 90 Lobularia maritima
utilizada em ensaio prático.
(Fonte: Autor).

Figura 89 Mapa de
distribuição. (Fonte: FloraOn. http://www.floraon.pt/#wEuphorbia+segetali
s. Consulta realizada em
07/09/2017).
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4.6.3. Sedum sediforme
A

espécie

Sedum

sediforme

(figura.95), é frequentemente usada em
coberturas verdes devido ao facto de se
adaptar bem às condições extremas
presentes

nestas

escolhida

pois

situações.
está

Foi

presente

paticamente em todo o país (figura.96),
mas também porque coloniza em solos
pobres, arenosos ou pedregosos.
Figura 91 Sedum sediforme.
utilizada em ensaio prático.
(Fonte: Autor).

Figura 92 Mapa de
distribuição. (Fonte: Flora-On.
http://www.floraon.pt/#wEuphorbia+segetalis.
Consulta realizada em
27/09/2017)
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FASE C – ORGANIZAÇÃO E RECOLHA DE DADOS
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4.6.4. METODOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DAS PLANTAS NOS MÓDULOS DO
ENSAIO PRÁTICO
Entendendo os métodos a utilizar para a análise das plantas, foi necessário organizar
o local que cada planta irá ocupar em cada módulo. Seguem-se as metodologias utilizadas:

4.6.5. ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA INDIVIDUAL DE CADA PLANTA
Cada

módulo

tem

de

dimensão

78cm

comprimento e 78cm de largura, que perfaz uma área
de 6084cm2 como referido em 4.4. EXECUÇÃO DO
SUBSTRATO. Sendo que as plantas encomendadas
chegariam todas em vaso de 9cm decidiu-se dividir
cada módulo em nove quadrados iguais.
Para isso foi feito um modelo em Autocad
como mostra a figura.97 de forma geral, e de forma
mais específica na figura.98, de modo a se entender
qual o material necessário, bem como a organização Figura 93 Modelo geral de organização
de cada espécie no respetivo módulo.
o

realizado em Autocad. (Fonte: Autor)

À espécie Euphorbia segetails foi designada a
letra (E) e o número corresponde à sua
posição no módulo;

o

À espécie Lobularia maritima foi designada a
letra (L) e o número corresponde à sua
posição no módulo;

o

À espécie Sedum sediforme foi designada a
letra (S) e o número corresponde à sua
posição no módulo.
Figura 94 Modelo especifico de organização
com posicionamento de cada espécie
realizado em Autocad (Fonte: Autor)

A dimensão individual disponível para cada planta se desenvolver é de 26cm de
comprimento por 26cm de largura perfazendo uma área total de 676cm2.
Após calculadas as dimensões, foram realizadas as medições necessárias com uma
régua métrica.
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Para a delimitação foi usada uma corda branca, de modo a destacar individualmente
cada área e foram utilizados pregos de grande dimensão para fixar essa mesma corda como
mostra a figura.99.
A figura.100 mostra o resultado final pós delimitação de cada área.

Figura 95 Corda branca e pregos de grande dimensão
para delimitação das áreas individuais de cada planta
Fonte: Autor

Figura 96 Resultado final pós delimitação das áreas
individuais de cada planta Fonte: Autor

Seguidamente foi realizada a devida plantação das espécies em cada módulo
(figura.101). Não foi feita nenhuma adubação de calagem.

Figura 97 Plantação da espécie Sedum sediforme. (Fonte: Autor).
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A figura.102 representa o resultado final da preparação de cada módulo de ensaio prático

Figura 98 Resultado final do conjunto de delimitação das áreas
individuais e espécies plantadas. (Fonte: Autor).

4.6.6. ÁREA VERDE
A área verde estabelecida foi obtida através de registos
fotográficos

semanais,

como

referido

no

capítulo

[4.1.

CONCIDERAÇÕES INICIAIS]. De modo a possuir um maior rigor e
precisão na recolha fotográfica, foi idealizada e construída uma
estrutura em madeira (figura.103), com um orifício redondo na parte
superior, capaz de estabilizar a máquina fotográfica, mas também
captar a vegetação em vista superior.
A área verde estabelecida (AV) foi obtida a partir da
diferença entre a área total de cada espécie (AT) e a área de
substrato

(AS)

obtida

a

partir

do

programa

Figura 99 Estrutura em

“ImageJ”. madeira. (Fonte: Autor).
Posteriormente foi feita a soma individual da área verde de cada
espécie de modo a entender qual a área verde total de cada
módulo, como mostra a tabela.10 presente em Anexo.1
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A soma individual de cada módulo foi adicionada a uma segunda tabela de modo a
entender qual o aumento ou decréscimo semanal da área verde em cada módulo de substrato
de crescimento (Anexo3).

4.6.7. ALTURA
Para a determinação da altura de cada planta foi utilizada
uma régua métrica. Foi definido previamente que o ponto zero da
régua seria colocado à medida da superfície do substrato,
preferencialmente junto ao centro da planta, e a altura máxima foi
definida pela máxima altura da parte aérea da planta como mostra
a figura.104. A altura foi obtida a partir da média de crescimento
entre as plantas da mesma espécie presentes em cada substrato
de crescimento. Os valores foram colocados em tabelas com
diferentes cores mediante o crescimento, a estagnação e
descrescimento de cada espécie (Anexo 2).

Figura 100 Medição da altura. (Fonte:
Autor).

4.6.8. RETENÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUA
Optou-se por fazer este tipo de registo de três em três
semanas, de forma a observar diferenças mais significativas, tanto
de drenagem e retenção, como da cor, pH e Cloro (Cl) da água.
Os registos correspondem às datas: 2/junho; 23/junho;
14/julho; 4/agosto; 25/agosto e 15/setembro.
Relativamente aos dados de retenção e drenagem de água
por parte de cada substrato a análise foi feita a partir da rega das
Figura 101 Processo para

plantas com 12L de água que correspondiam ao volume de dois obtenção da água drenada.
garrafões de água de 6L.

(Fonte: Autor).

Em seguida foram colocados diferentes garrafões na saída de água de cada módulo e
foi feito um processo de espera de 60 minutos até que não houvesse mais água para drenar,
como mostra a figura.105.
De seguida foi feita a medição da água drenada usando um medidor de 1L até que
toda a água presente nos garrafões de drenagem fosse devidamente contabilizada.
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O valor da água retida (AR) em cada substrato obteve-se a partir da diferença entre a
água total (AT) inserida em cada módulo (12L) e da quantidade de água drenada (AD).
A fórmula utilizada para obter a água retida por cada substrato foi:
AR = AT – AD
Posteriormente os valores foram colocados nas tabelas correspondentes a cada
módulo e realizada a análise estatística (Anexo 3).
Após a drenagem de água de cada substrato, foi possível observar diferenças de
volume drenado e a cor (figura.106 e 107).

Figura 102 Representação do pós-drenagem de água
de cada substrato no registo 2/junho. (Fonte: Autor).

Figura 103 Representação do pós-drenagem de água
de cada substrato no registo 14/julho. (Fonte: Autor).

Os valores de pH foram obtidos através de um kit de teste de água (figura.108).

Figura 104 Kit para testes de água proveniente da drenagem
de cada substrato de crescimento. (Fonte: Autor).
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4.6.9. REGA
Neste estudo prático foi definida uma estratégia de rega que consistiu em rega de
encharcamento e se dividiu em quatro fases de modo a verificar variações de altura e área
verde estabelecida:
1. R0 – Rega diária - [19/maio a 02/junho];
2. R1 – Rega de 1 em 1 dia – [03/junho a 30/junho];
3. R2 – Rega de 2 em 2 dias – [01/julho a 28/julho];
4. R3 – Rega de 3 em 3 dias – [29/julho a 29/setembro].

Por forma a se organizar todo o processo dado o elevado número de elementos de
análise, a recolha e organização do ensaio e dos dados foi feita de modo sistemático e
consistente conforme se descreve no próximo subcapítulo.

4.6.10. ORGANIZAÇÃO DOS DADOS
Desenvolver um estudo prático requer uma boa organização dos dados recolhidos.
Foram criadas pastas de trabalho para cada registo semanal como mostra a
figura.109. Dentro de cada pasta foram dadas cores diferentes aos ícones correspondentes a
cada substrato, para que não houvesse troca de dados relativamente a cada registo semanal,
como também entre os registos de cada substrato figura.110.

Figura 105 Organização das pastas de
trabalho. (Fonte: Autor).

Figura 106 Organização das subpastas. (Fonte: Autor).

Os dados obtidos foram registados em folhas de Excel previamente formatadas,
existindo preocupação de atribuir a mesma cor das pastas referidas, aos gráficos e tabelas
(Anexo.4).
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5. RESULTADOS
5.1.

ALTURA DA VEGETAÇÃO

Neste ponto analisam-se os dados da altura dos espécimes das mesmas espécies
presentes em três módulos de teste, cada um com o respetivo substrato de crescimento:
As análises realizadas são entre:
o

Os módulos (SMD), (ST) e (SME) para a espécie Euphorbia segetalis;

o

Os módulos (SMD), (ST) e (SME) para a espécie Lobularia maritima;

o

Os módulos (SMD), (ST) e (SME) para a espécie Sedum sediforme;

Através da figura.111 relativa à espécie Euphorbia segetalis, pode-se verificar que é
no módulo de testes (SME) que se observam os melhores resultados quanto à altura das
plantas. É de realçar que nos primeiros três registos houve um decréscimo em altura dos
espécimes em todos os substratos de crescimento devido a perdas de material vegetal o que
se poderá dever a se tratar de uma fase de adaptação e enraizamento das plantas.

R0

R1

R2

R3

Figuta 111 Efeito dos diferentes substratos de crescimento na média das alturas para a espécie Euphorbia
segetalis

Em geral, os três substratos conseguiram manter acréscimos de valores de altura ao
longo do ensaio até 28 de julho. Pode-se observar que a altura do conjunto de plantas
aumenta ligeiramente ao longo do tempo, tendo um ligeiro decréscimo dos valores de
crescimento a partir do registo de [04/agosto]. Nos casos do solo melhorado desenvolvido e
substrato técnico verificou-se mesmo a perda de altura dos espécimes. A redução dos valores
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de crescimento é coincidente com a alteração do regime de rega que passou a ser feito com
um intervalo de três dias, contudo pode-se afirmar que o crescimento em altura da espécie,
não apresenta diferenças significativas no solo melhorado Landlab apesar da quantidade de
água que lhe é fornecida.
Comparativamente aos regimes de rega utilizados, é de salientar que R0 contribuiu
para um bom enraizamento das espécies e posterior crescimento. Quanto aos regimes R1 e
R2, é possível observar que a espécie Euphorbia segetalis manteve o seu crescimento
constante em altura. De modo a perceber o comportamento desta espécie relativamente a
uma menor na frequência e quantidade de rega (R3 regime de rega de 3 em 3 dias) observouse que houve um ligeiro decréscimo na altura devido essencialmente à da perda de folhagem.
No entanto, de forma geral, é possível afirmar que as oscilações em altura não foram
significativamente grandes por conta da rega para o solo melhorado Landlab. O maior
decréscimo em altura verificou-se no substrato técnico.
Através da figura.112 pode-se verificar que para a espécie Lobularia maritima o
módulo de testes (SME) destaca-se no crescimento em altura, pois apresentou valores finais
muito superiores aos obtidos nos restantes substratos.
É de realçar que nos primeiros três registos houve um decréscimo em altura devido a
perdas de material vegetal, uma vez que as plantas chegaram com um desenvolvimento
excessivo para o vaso em que estavam inseridas e daí ter sido definido fazer uma poda.

R0

R1

R2

R3

Figura 112 Efeito dos diferentes substratos de crescimento na média das alturas para a espécie Lobularia maritima
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A poda aliada a adaptação das plantas, fez com que o desenvolvimento só fosse
notado passadas quatro semanas. Com exceção das plantas que se encontravam no solo
melhorado Landlab (SME) todas as restantes plantas situadas no solo melhorado
desenvolvido (SMD) ou substrato técnico (ST) continuaram a perder altura.
No módulo (SME) após decréscimo com o regime de rega R0, o crescimento fez-se
notar a partir do regime R1. Nos módulos (SMD) e (ST) houve um decréscimo em altura nos
regimes de rega R0 e R1 e observou-se um crescimento em altura a partir de R2. O regime de
rega R3 foi caracterizado por um decréscimo em todos os módulos de teste, no entanto em
(SMD) e (ST), a perda de altura só se fez sentir passado uma e duas semanas,
respetivamente.
Verifica-se que para esta espécie a quantidade de água fornecida é fundamental para
o seu crescimento em altura. A figura 113 representa as alturas da espécie Sedum sediforme.
Verifica-se que o módulo de testes (ST) se destaca pela negativa, pois apresenta valores
finais muito inferiores aos restantes substratos, sendo inclusive a altura das plantas inferior à
altura à data de plantação.
Quanto aos solos melhorados (SMD) e (SME) é possível observar que o primeiro
apresentou um valor final superior ao de plantação e o segundo conseguiu elevar para quase
o dobro da altura inicial, até alteração do sistema de rega para rega de 3 em 3 dias.

R0

R1

R2

R3

Figura 113 Efeito dos diferentes substratos de crescimento na média das alturas para a espécie Sedum
sediforme
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O regime de rega R0 contribuiu para um crescimento de todas as espécies em todos
os módulos, observando-se a continuação do mesmo no R1 e R2. Todos os módulos
apresentaram um crescimento até ao regime R2, no entanto é possível observar que (ST) não
obteve valores de altura tão acentuados como os restantes. O regime R3 influenciou todos os
módulos, contudo o (ST) foi aquele que se ressentiu de imediato.
Relativamente aos dados obtidos para a altura da vegetação verifica-se que para as
três espécies observadas é no solo melhorado Landlab que se alcançam os melhores
resultados, seguindo-se o solo melhorado desenvolvido e com piores resultados o substrato
técnico. Também se verificou haver uma relação direta entre a redução do crescimento e a
redução em quantidade de água fornecida constatando-se ser o solo melhorado Landlab o
que permite melhores resultados mesmo nestas condições e o substrato técnico o que permite
piores resultados com a exceção da Lobularia maritima.
5.2.

ÁREA VERDE ESTABELECIDA

Aqui foram analisados os dados da média de área verde estabelecida por cada espécie
presente em três módulos de teste diferentes, cada um com o respetivo substrato de
crescimento:
As comparações apresentadas são entre:
o

Os módulos (SMD), (ST) e (SME) para a espécie Euphorbia segetalis;

o

Os módulos (SMD), (ST) e (SME) para a espécie Lobularia maritima;

o

Os módulos (SMD), (ST) e (SME) para a espécie Sedum sediforme;

o

Área verde do conjunto de todas as espécies por módulo;

As comparações visuais encontram-se presentes no Anexo.5.
A figura.114 expressa os resultados obtidos para área verde estabelecida por parte da
espécie Euphorbia segetalis nos três substratos de crescimento
Observa-se um decréscimo inicial em todos os substratos no intervalo de 19/maio a
26/maio, isto porque esta fase corresponde à adaptação das plantas a cada substrato, pós
plantação. A fase de aumento de área verde abrange todos os substratos a partir do registo
de 26/maio.
O substrato técnico (ST) atinge o valor máximo de área verde, mais precisamente no
registo de 07/julho, seguindo-se o solo melhorado proposto (SMD) que atinge o valor máximo
a 14/julho e o solo melhorado de empresa (SME) a 21/julho.
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R0

R1

R2

R3

Figura 114 Efeito dos diferentes substratos de crescimento na média da área verde para a espécie Euphorbia
segetalis

Segue-se uma etapa de decréscimo a partir dos registos de valor máximo
supracitados, até ao final do ensaio prático, assinalando-se assim que o solo melhorado
Landlab, apesar do decréscimo anteriormente referido, obteve valores superiores aos de
plantação em solo melhorado desenvolvido e substrato técnico.
O solo melhorado proposto (SMD) e substrato técnico (ST) destacam-se por terem os
valores finais ligeiramente inferiores aos de plantação. O substrato técnico (ST) acaba assim
por ser o que apresenta resultados menos satisfatórios, possuindo um valor final de área verde
razoavelmente inferior ao de plantação e solo melhorado desenvolvido (SMD).
É possível observar que a rega influenciou o crescimento de área verde nesta espécie
em todos os módulos. Observou-se uma rápida adaptação ainda no regime de rega R0
continuando com um crescimento constante em R1 e R2. O regime R3 influênciou todos os
módulos, observando-se um decréscimo de área verde mais acentuado em (ST).
Através da figura.115 observam-se os resultados obtidos para área verde estabelecida
por parte da espécie Lobularia maritima nos três substratos de crescimento.
Observa-se um decréscimo inicial, em todos os substratos, no intervalo de 19/maio a
26/maio, porque esta fase corresponde à adaptação das plantas a cada substrato, pós
plantação e ainda por terem sido feitas podas visto que as plantas chegaram num estado de
desenvolvimento excessivo para o vaso em que foram adquiridas.

110

Observa-se um decréscimo inicial, em todos os substratos, no intervalo de 19/maio a
26/maio, porque esta fase corresponde à adaptação das plantas a cada substrato, pós
plantação e ainda por terem sido feitas podas visto que as plantas chegaram num estado de
desenvolvimento excessivo para o vaso em que foram adquiridas.

R0

R1

R2

R3

Figura 115 Efeito dos diferentes substratos de crescimento na média da área verde para a espécie Lobularia
marítima

Observa-se um decréscimo inicial em todos os substratos no intervalo de 19/maio a
26/maio, porque esta fase corresponde à adaptação das plantas a cada substrato, pós
plantação e ainda por terem sido feitas podas visto que as plantas chegaram num estado de
desenvolvimento excessivo para o vaso em que foram adquiridas.
A fase de aumento de área verde abrange todos os substratos a partir do registo de
26/maio.
O substrato de crescimento (SME) atinge o valor máximo deste estudo antes dos
restantes, mais precisamente no registo de 21/julho, seguindo-se (SMD) e (ST) a 28/julho.
Segue-se uma fase de decréscimo a partir dos registos de valor máximo supracitados,
até ao final do ensaio prático. O decréscimo não é tão acentuado no substrato (SME) obtendose os melhores resultados para esta espécie e completando assim o ensaio prático com um
valor final de aproximadamente três vezes superior ao de plantação.
Quanto aos restantes substratos é de salientar que tanto (ST) como (SMD) finalizam
este estudo com valores superiores ao de plantação, no entanto neste último o valor é
somente ligeiramente superior, obtendo no conjunto uma menor prestação em relação aos
restantes.
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É possível observar que a rega influenciou o crescimento de área verde, em todos os
módulos, tal como na espécie anterior. Embora não se tenha registado um aumento em
termos de altura, o mesmo não se verificou em relação à área verde. Apesar de um ligeiro
decréscimo, como foi dito anteriormente, observou-se uma rápida adaptação ainda ao regime
de rega R0 que se estendeu até ao regime R3 onde se verificou um decréscimo.
A figura.116 apresenta os resultados obtidos para área verde estabelecida por parte
da espécie Sedum sediforme nos três substratos de crescimento.
Os resultados para esta espécie não foram significativos quanto à área verde
estabelecida porque não se nota grande variação de valores, no entanto é possível observar
que o substrato (SME) conclui o estudo com valores finais ligeiramente superiores aos de
plantação.
Ao longo do estudo o solo melhorado proposto (SMD) possui valores muito idênticos,
acabando mesmo assim com valores finais de área verde estabelecida ligeiramente inferiores
aos de plantação.

R0

R1

R2

R3

Figura 116 Efeito dos diferentes substratos de crescimento na média da área verde para a espécie Sedum
sediforme

Quanto ao substrato técnico (ST) é de salientar que este apresentou morte da espécie
S3 – Sedum sediforme correspondente à posição 3 como descrito no capítulo [4.6.5.
ORGANIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA INDIVIDUAL DE CADA PLANTA], daí o
destaque pela negativa nesta análise, finalizando com valores bastante inferiores aos de
plantação.
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O regime de rega para esta espécie, em todos os módulos, não demonstra resultados
significativos, no entanto é de realçar que de entre todos, o (SME) é o único que possui
aumento da área verde a partir do regime de rega R1 verificando-se que em R3 acaba por
perder toda a área verde ganha ao longo do ensaio.
Concluindo o estudo individual de cada uma das espécies, foi ainda analisado de um
modo geral a área estabelecida total por parte do conjunto de todas as espécies de forma a
entender qual destes possuiu melhores resultados, ou seja, uma cobertura uniforme com
valores de área verde estabelecida superiores.
A figura.117 apresenta o total de área verde estabelecida pelas espécies do mesmo
módulo em cada registo semanal.
Observa-se um decréscimo inicial, em todos os substratos, no intervalo [19/mai a
26/mai], isto porque esta fase corresponde à adaptação das plantas a cada substrato, pós
plantação e ainda por terem sido feitas podas na espécie Lobularia marítima, uma vez que
estas plantas chegaram num estado de desenvolvimento superior ao pretendido como foi
referido anteriormente.

R0

R1

R2

R3

Figura 117. Total de área verde estabelecida em cada um dos substratos de crescimento

De forma geral verifica-se que o substrato de crescimento (SME) apresenta melhores
condições para o desenvolvimento das espécies plantadas, sendo o único que possui um
valor final de área verde estabelecida superior ao de plantação. No entanto todos os
substratos até ao registo de [28/julho], alcançaram valores superiores aos iniciais.
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O substrato (SMD), apresentou um crescimento e decréscimo menos acentuado,
finalizando com valores de área verde ligeiramente inferiores aos de plantação.
O substrato de crescimento (ST), apresentou um aumento de área verde superior ao
(SMD) e (SME) no intervalo de registos [26/mai a 09/jun] no entanto o decréscimo a partir do
registo [28/jul] até ao final do estudo foi superior aos restantes substratos.
Quanto ao regime de rega é possível observar que este influenciou o crescimento de
área verde em todos os módulos pertencentes a cada substrato de crescimento.
Observa-se no geral um ligeiro decréscimo correspondente à fase de adaptação, como
referido anteriormente, seguido de um crescimento constante ainda no regime R0,
prolongando-se até ao R3, onde se verifica um decréscimo pouco significativo.

5.3.

RETENÇÃO E DRENAGEM

Dos 12 litros adicionados em cada registo é possivel identificar à partida que no registo
23/junho e no registo de 25/agosto a retenção foi total, isto porque nestes dois registos
verificaram-se temperaturas elevadas a rondar os 30ºC, que poderão estar na origem da falta
de drenagem e da retenção total dos 12L adicionados.
Assim, de todos os registos efetuados, o substrato de crescimento (SMD) obteve mais
registos de drenagem que os substratos (SME) e (ST), ou seja, reteve menos água no
conjunto de todos os registos. Relativamente aos substratos (ST) e (SME), ambos obtiveram
valores máximos de retenção de água. Os resultados provenientes do registos feitos à
drenagem e retenção são expressos pelas seguintes figuras:

Figura 118 Valores de drenagem e retenção para solo melhorado desenvolvido.
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Figura 119 Valores de drenagem e retenção para substrato técnico.

Figura 120 Valores de drenagem e retenção para solo melhorado landlab.

5.4.

COR

Seguem os registos realizados à agua drenada de cada substrato:

REGISTO
02/jun
23/jun
14/jul
04/ago
25/ago
15/set

(SMD)
COR
CLARA /BAÇA
CLARA/ BAÇA
CLARA/ BAÇA
CLARA/ BAÇA

REGISTO
02/jun
23/jun
14/jul
04/ago
25/ago
15/set

(ST)
COR
ESCURA/BAÇA
ESCURA/BAÇA
-

REGISTO
02/jun
23/jun
14/jul
04/ago
25/ago
15/set

(SME)
COR
ESCURA/BAÇA
ESCURA/BAÇA
-

Tabela 11 Valores de Cor provenientes da água drenada por cada substrato de crescimento

De acordo com os resultados obtidos, é possivel afirmar que o pH da água obteve
sempre um valor perto da neutralidade, não sendo alterado após passar por cada um dos
substratos, optando-se assim por apenas colocar as diferenças de cor expressas na tabela.11.
É possivel observar que existe uma diferença na cor da água drenada entre o substrato
(SMD) e o substrato (ST) e (SME) em que estes ultimos obtiveram sempre cores mais escuras
enquanto que o primeiro obteve sempre drenagem de água mais clara, levando a crer que
estes ultimos possam possuir uma maior percentagem de materia orgânica.

115

5.5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma a classificar o desempenho de cada substrato nos parâmetros de altura e
área verde estabelecida, foi elaborada a tabela.11. Foram atribuídas pontuações a cada
substrato de acordo com o seu desempenho de acordo com o crescimento percentual
expresso em Anexo.3.1 para cada uma das espécies. O valor (3) corresponde aos maiores
crescimentos e o (1) aos valores de reduzido crescimento. Também foi ponderada a relação
dos crescimentos com as menores quantidades de água fornecida correspondendo (3) aos
melhores desempenhos e (1) aos piores valores de crescimento.

ÁGUA

(AV)

ALTURA

Tabela 12 Classificação final do desempenho dos substratos de
crescimento quanto à altura e área verde (AV)

Euphorbia segetalis
Lobularia maritima
Sedum sediforme
Euphorbia segetalis
Lobularia maritima
Sedum sediforme
Euphorbia segetalis
Lobularia maritima
Sedum sediforme
TOTAL

SME
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27

ST
1
2
1
1
2
1
1
2
1
12

SMD
2
1
2
2
1
2
2
1
2
15

Através dos resultados obtidos é possível observar que o substrato (SME) no conjunto
obteve uma pontuação de (27), (ST) uma pontuação (12) e (SMD) uma pontuação de (15).
É possível constatar que o substrato de crescimento (SME) concluiu este estudo com
a melhor performance conseguindo destacar-se pela positiva em todos os parâmetros de
avaliação mesmo perante reduções de quantidade e frequência de rega.
Quanto aos restantes substratos de crescimento é de salientar que o (ST) conseguiu
melhores resultados para a espécie Lobularia maritima tanto em altura como em área verde,
no entanto, o substrato de crescimento (SMD) de forma geral conseguiu resultados superiores
aos do (ST).Quanto à retenção de drenagem de água é de destacar que os substratos (SME)
e (ST) possuíram nos últimos três registos um valor total de água retida, enquanto o (SMD)
continuou a drenar água nestes mesmos registos.
Verifica-se que (SME) e (ST) apresentam na sua constituição elementos que
promovem mais retenção de água. Estes registos são significativos, no entanto, a quantidade
de água colocada, ou seja, 12L de 3 em 3 dias poderá ter sido insuficiente para estas
espécies, substrato e solos melhorados, dado ter-se verificado um decréscimo no crescimento
perante esta situação para todos os casos.
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6. CONCLUSÃO
Os substratos, rega, drenagem e vegetação foram desde sempre aspetos importantes
na construção das coberturas verdes. No entanto, na fase de execução, o substrato de
crescimento comprova ser um fator limitante à construção de mais coberturas, isto porque, o
valor final da obra é, por vezes elevado, dependendo da quantidade de substrato a utilizar,
impossibilitando que nem todos possam usufruir destes sistemas devido ao acréscimo no
valor total de execução de uma cobertura verde.
A dissertação procurou contribuir para se entender a diferença no uso de substratos
técnicos e solos naturais em coberturas verdes.
Os substratos técnicos têm-se vindo a apresentar como a melhor solução para serem
aplicados em coberturas por se poder garantir uma eficiente drenagem, arejamento, retenção
de humidade e fornecimento de nutrientes, no entanto com um custo elevado para a
execução. No que diz respeito ao uso de solos em coberturas verdes foi possível identificar
que estes poderão trazer consequências problemáticas, tanto para a estrutura como para a
vegetação.
Por forma a correlacionar a pesquisa desenvolvida nesta dissertação com a aplicação
prática à realidade portuguesa, foi executado um ensaio prático que permitiu aferir uma
possível solução de substrato de crescimento em coberturas verdes, recorrendo-se ao uso de
solos melhorados. Os solos melhorados surgem como uma possível solução de forma a
encontrar um termo intermédio entre o uso de substratos técnicos e de solos, comprovando
que estes possuem condições favoráveis para o crescimento de plantas a um custo
consideravelmente inferior aos substratos técnicos.
Concluiu-se com base neste ensaio prático experimental que o solo melhorado de
empresa (SME) possuiu resultados superiores ao substrato técnico (ST). Comparativamente
ainda aos substratos técnicos observou-se que estes possuem excelentes resultados em
diversas coberturas implementadas, no entanto neste ensaio prático, observou-se que a sua
prestação nem sempre é a melhor, sendo que o crescimento da vegetação no substrato
técnico (ST) não foi superior ao dos solos melhorados (SME) e (SMD).
O solo melhorado desenvolvido (SMD) permitiu demonstrar que, não se tendo uma
elevada disponibilidade de materiais à disposição, é possível desenvolver um solo melhorado
que permite o crescimento da vegetação de forma continua, conseguindo numa fase final
melhores resultados com o solo melhorado desenvolvido (SMD) do que o substrato técnico
(ST), possibilitando ainda uma redução dos custos construtivos.
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O solo melhorado desenvolvido (SMD) possuí na sua constituição argila expandida,
como referido no subcapítulo “Execução do protótipo” e “Componentes de Substratos”. Apesar
de este material possuir algumas vantagens, como por exemplo a leveza e capacidade de
retenção de água, neste ensaio prático é possível observar no Anexo.6 que este material
pouco ajudou à estrutura do solo melhorado (SMD), isto porque em eventos de precipitação
elevados, este material deslocou-se para a superfície.
É de salientar que poderão ser feitas mais alterações a nível da composição dos solos
melhorados de modo a se conseguirem melhores resultados, isto porque, antes do registo de
[09/jun] no solo melhorado (SMD) foi possível identificar (Anexo.6) uma quantidade elevada
de infestantes que se desenvolveram numa fase inicial bem como, antes do enraizamento das
plantas, o retardamento na drenagem neste mesmo solo melhorado.
De acordo com os resultados obtidos poder-se-á inferir que a argila expandida com
maior granulometria não é a mais adequada quando usada com solos naturais, concluindose que será mais adequado o uso de argila de granulometria inferior, contribuindo de uma
forma mais eficaz para a estrutura do solo. O uso de materiais como pedra basáltica e pedrapomes, apesar de leves como a argila expandida, poderão ser úteis se disponíveis no local
uma vez que têm como principal função a absorção de água e nutrientes de forma bastante
eficiente. Quando usadas em misturas de substratos, a função principal da pedra-pomes é
auxiliar a retenção de água, aumentando assim a drenagem.
As percentagens de finos nos solos melhorados desenvolvidos (SMD) poderão ter
influência no peso da estrutura quando usadas em coberturas extensivas, pelo que a solução
passará por reduzir a percentagem de solo natural na composição final reduzindo de forma
substancial o peso.
Quanto ao regime de rega, foi possível observar que este tem uma grande influência
no crescimento das espécies, tanto no crescimento em altura como em área verde, nos
respetivos substratos de crescimento. Depois da análise deste parâmetro, é possível afirmar
que um regime de rega apropriado aliado a um solo melhorado, também adequado, poderá
melhorar a qualidade e o desenvolvimento da vegetação.
Conclui-se também que, quanto à vegetação, nem sempre se alcançam os resultados
esperados. O exemplo que demonstra da melhor forma esta afirmação é o do
desenvolvimento da espécie Sedum sediforme, onde se esperava que a espécie obtivesse
um maior desenvolvimento e consequentemente melhores resultados, visto ser uma planta
que suporta condições extremas.
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O aparecimento de diversas espécies insetos e aranhas no curto prazo em que se
realizou o ensaio demonstra o interesse destas estruturas na promoção e fixação da
biodiversidade (Anexo.7 – registos fotográficos).
Sendo múltiplos os benefícios ambientais e sociais que se obtêm com a utilização de
coberturas verdes em espaço urbano, tem o arquiteto paisagista necessidade de cada vez
mais desenvolver trabalhos que insiram esta tipologia de espaço verde. Maior conhecimento
cientifico, otimização de técnicas construtivas e redução de custos, são aspetos fundamentais
para que se possam planear e projetar as coberturas verdes. Sendo o substrato um
componente estrutural fundamental para a correta instalação das coberturas verdes, ter
conhecimento de como se pode produzir, aplicar e adaptar aos solos locais é uma mais-valia
para os trabalhos a realizar na prática profissional de Arquitetura Paisagista.
Este trabalho ao incidir sobre solos melhorados simulando composições, avaliando
características e determinando custos construtivos, constitui-se como contributo para melhor
perceção da composição e funcionamento destes sistemas de construção de coberturas
verdes, que se pretende que sejam cada vez mais aplicados e fruídos por todos os que vivem
no espaço urbano.

6.1.

SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS

Notando-se um aumento do interesse pelas coberturas verdes, e de forma a promover
mais estudos sobre formulação de solos melhorados seguem-se algumas sugestões:

a) Analisar outras espécies vegetais e a sua adaptação a diferentes solos melhorados
e ao clima da cidade do Porto;

b) Avaliar, em protótipos de cobertura verde, os parâmetros de qualidade de água,
drenagem e retenção para diferentes tipologias com diferentes misturas de solos
melhorados em diferentes regimes de rega;

c) Estudar de forma pormenorizada diferentes misturas de solos melhorados para que
estes abranjam de forma eficiente uma maior quantidade de vegetação autóctone;

d) Estudar a performance de solos melhorados nas diferentes tipologias de
coberturas verdes;

e) Estudar a possibilidade do uso de resíduos industriais na formulação de misturas
de substratos de crescimento em diferentes tipologias de coberturas verdes.
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ANEXOS
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ANEXO 1 – Exemplo de análise de imagem com os programas “Adobe Photoshop CC
2016” (PS) e “ImageJ” (IJ) e estatística (Excel) para obtenção de Área Verde de uma
das nove plantas de cada módulo.
Exemplo para a Euphorbia segetails (E2) (Solo Melhorado Empresa SME, de dia 16 de julho
de 2017.
1- Carregamento da fotografia em vista superior no programa (PS);

2- Eliminada a área de substrato (AS);
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3- Colocação da imagem final no programa “IJ” e obtenção da área de Substrato (AS);

4- Sabendo a área de substrato e área total é possível determinar a área verde
estabelecida (AV) da seguinte forma: AV = AT – AS. De seguida o valor obtido é
introduzido na tabela correspondente ao registo e módulo.

ESPÉCIE
E1
E2
E3
L1
L2
L3
S1
S2
S3

ÁREA TOTAL cm2
676,000
676,000
676,000
676,000
676,000
676,000
676,000
676,000
676,000

ÁREA DO SUBSTRATO cm2
205,453
300,373
238,347
612,006
361,809
506,023
569,843
620,775
594,371

ÁREA VERDE cm2
470,547
375,627
437,653
63,994
314,191
169,977
106,157
55,225
81,629
2075,000

ÁREA VERDE MÉDIA cm2
427,942

182,721

81,004
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5- Posteriormente a média de área verde individual é adicionada numa tabela para
posterior determinação comparação com outras espécies dos restantes tabuleiros.

Área Verde Média para Euphorbia

19/mai
26/mai
02/jun
09/jun
16/jun
23/jun
30/jun
07/jul
14/jul
21/jul
28/jul
04/ago
11/ago
18/ago
25/ago
01/set
08/set
15/set
22/set
29/set

SMD
E
444,303
297,449
326,251
327,070
365,181
410,123
473,312
507,470
570,012
559,506
547,894
500,151
478,946
471,954
464,414
461,332
458,949
451,531
440,907
427,942

ST
E
444,436
348,616
385,210
390,594
397,849
513,559
524,213
570,274
565,928
562,314
563,946
512,758
494,105
413,663
392,139
364,998
357,112
337,388
326,114
312,094

SME
E
442,719
321,578
345,667
417,201
445,196
503,554
562,735
572,128
574,964
580,024
576,200
562,780
550,836
528,780
521,753
514,379
509,847
502,379
496,085
493,980

Aumento de área verde

Decréscimo de área verde

6- A soma do valor total de todas as plantas de cada tabuleiro são adicionadas a outra
tabela para posterior comparação.

ALTURA Média para Euphorbia

19/mai
26/mai
02/jun
09/jun
16/jun
23/jun
30/jun
07/jul
14/jul
21/jul
28/jul
04/ago
11/ago
18/ago
25/ago
01/set
08/set
15/set
22/set
29/set

SMD
E
31,83
31,67
30,33
31,33
32,33
32,83
33,33
34,67
35,33
35,67
36,00
35,17
33,83
34,00
33,67
33,17
32,83
32,50
32,00
31,33

ST
E
30,83
28,33
28,83
30,33
30,67
31,67
32,00
32,83
33,50
33,67
34,50
35,50
36,00
35,67
34,83
33,17
32,50
30,67
30,17
30,00

SME
E
32,50
30,67
31,00
32,17
33,00
33,50
34,17
34,50
34,67
35,00
35,83
36,33
36,50
36,50
36,50
35,83
35,50
34,83
34,67
34,50

Aumento da altura

Estagnação do crescimento

Decréscimo da altura
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ANEXO 2 - Análises laboratoriais às amostras de solo natural.
AMOSTRA (M1)

128

129

AMOSTRA (M2)

130

131

AMOSTRA (M3)

132

133

AMOSTRA (M4)

134

135

AMOSTRA (M5)

136

137

AMOSTRA (M6)

138

139

AMOSTRA (M7) – Mistura Final entre as amostras M2, M3, M4, M5
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ANEXO 3 – Análise estatística das medições manuais feitas à altura em cada planta
pertencente ao devido substrato de crescimento

1- Após obtenção da altura individual de cada planta, estas foram colocadas em tabelas
que automaticamente determinaram a média de altura de cada espécie como mostra
o exemplo que se segue:

2- Estes valores foram colocados numa outra tabela de forma a entender o
comportamento na altura das devidas espécies em cada substrato de crescimento. A
cor vermelha representa a perda de altura, a amarelo a estagnação e a verde o
crescimento em altura. Segue o exemplo da média de alturas para a espécie
Euphorbia segetalis no respetivo substrato
Área Verde Média TOTAL por substrato

19/mai
26/mai
02/jun
09/jun
16/jun
23/jun
30/jun
07/jul
14/jul
21/jul
28/jul
04/ago
11/ago
18/ago
25/ago
01/set
08/set
15/set
22/set
29/set

SMD

ST

SME

2153,908
1565,209
1804,027
1726,019
1862,912
2064,917
2461,635
2602,083
2855,970
2944,949
2942,578
2657,412
2524,258
2452,077
2392,526
2358,482
2316,992
2250,870
2170,036
2075,000

2034,037
1704,301
2163,305
2804,170
2977,772
3155,397
3192,379
3275,716
3350,847
3275,716
3350,847
3005,81
2853,731
2528,542
2402,142
2248,189
2127,123
2000,604
1878,781
1818,050

2279,460
1837,090
2089,398
2410,656
2845,164
3536,166
3906,705
4064,519
4153,789
4253,663
4271,203
4146,943
4006,283
3925,76
3894,989
3846,213
3747,298
3708,095
3677,378
3651,302

Posteriormente estas tabelas são convertidas em gráficos que representam o resultado final.
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ÁREA VERDE TOTAL

ÁREA VERDE

ALTURA

PARÂMETRO

S

L

E

S

L

E

ESPÉCIE

SUBSTRATO
SME
SMD
ST
SME
SMD
ST
SME
SMD
ST
SME
SMD
ST
SME
SMD
ST
SME
SMD
ST
SME
SMD
ST

VALOR INICIAL
32,50
31,83
30,83
20,00
20,00
18,50
16,83
19,17
15,00
442,72
444,30
444,44
216,19
137,39
143,68
100,91
136,28
89,89
2279,46
2153,91
2034,04

VALOR FINAL
34,50
31,33
30,00
25,85
8,67
12,17
26,67
21,17
10,00
493,98
427,94
312,09
603,14
182,72
276,26
119,98
81,00
17,67
3651,30
2075,00
1818,05

PERCENTAGEM DE CRESCIMENTO
6%
-2%
-3%
29%
-57%
-34%
58%
10%
-33%
12%
-4%
-30%
179%
33%
92%
19%
-41%
-80%
60%
-4%
-11%

CLASSIFICAÇÃO
3
2
1
3
1
2
3
2
1
3
2
1
3
1
2
3
2
1
3
2
1

ANEXO 3.1 – Crescimento percentual para obtenção de classificações finais
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SOLO MELHORADO PROPOSTO (SMD)
REGISTO ÁGUA ADICIONADA (AD) (L)
ÁGUA DRENADA (AD) (L)
ÁGUA RETIDA (AR) (L)
02/jun
12
2,5
9,5
23/jun
12
0
12
14/jul
12
1,7
10,3
04/ago
12
0
12
ANEXO
estatística das medições
25/ago 4 – Análise12
0,8 realizadas para a retenção
11,2 e drenagem
de 15/set
água em cada substrato
de crescimento.
12
0,5
11,5

Os resultados obtidos a partir da colocação dos 12L de água, foram colocados nas seguintes
TÉCNICO (ST)
tabelas correspondentes a cada SUBSTRATO
um dos substratos.
REGISTO ÁGUA ADICIONADA (AD) (L)
ÁGUA DRENADA (AD) (L)
ÁGUA RETIDA (AR)
02/jun
12
1,8
SOLO MELHORADO PROPOSTO
(SMD)
23/jun
12
0
REGISTO
ÁGUA
ADICIONADA
(AD)
(L)
ÁGUA
DRENADA
(AD)
(L)
ÁGUA RETIDA (AR)
14/jul
12
1
02/jun
12
2,5
04/ago
12
0
23/jun
12
0
25/ago
12
0
14/jul
12
1,7
15/set
12
0
04/ago
12
0
25/ago
12
0,8
15/set
12
0,5

REGISTO
02/jun
23/jun
14/jul
04/ago
25/ago
15/set

SUBSTRATO TÉCNICO (ST)
ÁGUA ADICIONADA (AD) (L)
ÁGUA DRENADA (AD) (L)
12
1,8
12
0
12
1
12
0
12
0
12
0

(L)
10,2
12
(L)11
9,5
12
12
12
10,3
12
12
11,2
11,5

ÁGUA RETIDA (AR) (L)
10,2
12
11
12
12
12

SOLO MELHORADO EMPRESA (SME)
REGISTO ÁGUA ADICIONADA (AD) (L)
ÁGUA DRENADA (AD) (L)
ÁGUA RETIDA (AR) (L)
02/jun
12
1,7
10,3
SUBSTRATO
TÉCNICO
(ST)
23/jun
12
0
12
REGISTO
ÁGUA DRENADA
ÁGUA RETIDA (AR) 10,5
(L)
14/jul ÁGUA ADICIONADA
12 (AD) (L)
1,5 (AD) (L)
02/jun
12
1,8
10,2
04/ago
12
0
12
23/jun
12
0
12
25/ago
12
0
12
14/jul
12
1
11
15/set
12
0
12
04/ago
12
0
12
25/ago
12
0
12
O valor
entre o valor de água introduzido
(AD) e o
15/setda água retida
12 (AR) é dado pela diferença
0
12

valor de água drenada (AD).
SOLO MELHORADO EMPRESA (SME)
REGISTO
ÁGUA
ADICIONADA
(AD)
(L)
DRENADA em
(AD) (L)
ÁGUAde
RETIDA
(AR) que
(L) representam o
Posteriormente estas tabelas são ÁGUA
convertidas
gráficos
barras
02/jun
12
1,7
10,3
resultado final.
23/jun
12
0
12
14/jul
12
1,5
10,5
04/ago
12
0
12
25/ago
12
0
12
15/set
12
0
12

SOLO MELHORADO EMPRESA (SME)
REGISTO ÁGUA ADICIONADA (AD) (L)
ÁGUA DRENADA (AD) (L)
ÁGUA RETIDA (AR) (L)
02/jun
12
1,7
10,3
23/jun
12
0
12
14/jul
12
1,5
10,5
04/ago
12
0
12
25/ago
12
0
12
15/set
12
0
12
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ANEXO 5 – Comparações fotográficas do aspeto das plantas em cada módulo no
respetivo registo fotográfico semanal.
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149

150
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ANEXO 6 – Registo fotográfico de infestantes e retardamento no processo de
drenagem (SME)
1- Quantidade elevada de infestantes retiradas antes de registo [09/jun]:

2- Retardamento na drenagem do solo melhorado (SMD):
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ANEXO 7 – Biodiversidade
1- Aranha em Sedum sediforme em solo melhorado (SME):

2- Escaravelho em solo melhorado (SMD):

3- Abelha em Euphorbia segetalis no módulo de substrato técnico (ST)
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4- Abelha em Lobulária marítimo substrato técnico (ST):
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