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Resumo

Algumas soluções e tecnologias vêm sendo utilizadas no mercado na busca por maior eficiência
energética, junto a um processo de revegetação urbana. As envoltórias vegetadas ou peles-verdes
são uma alternativa eficiente e sustentável, dentre elas, as cortinas verdes em fachadas. Cortinas
verdes definem-se pelo plantio e cultivo de vegetação trepadeira com auxílio de suportes para lastro
da vegetação, à frente e afastada da fachada da edificação. O uso de cortinas verdes é um recurso
que melhora a qualidade da eficiência termo-energética nas edificações. O objetivo deste estudo
levantou os pontos de análise da viabilidade de implantação das cortinas verdes como recurso viável
para edificações verticais existentes, como uma alternativa de melhoria na eficiência termo-energética.
Foi elaborado um projeto em 3D de um edifício hipotético para realização da análise técnica da
viabilidade de implantação do recurso. O estudo resultou em um parecer positivo para a possibilidade
de implantação de cortinas verdes em prédios verticais já edificados, onde, para uma melhora na
eficiência-termo energética, funciona como recurso que reduz a temperatura interna das edificações, e
onde também o método construtivo apresenta-se simples e de baixa manutenção, porém, encontrou
pontos importantes para realização de maiores estudos, como as reações na edificação em relação às
cargas acrescentadas, dados reais na redução da temperatura e no consumo energético aplicados
nos parâmetros do projeto, e um possível estudo comparativo de custos para a edificação apresentada
com os demais recursos de recobrimento de fachada para melhora na eficiência termo-energética.

Palavras-chave. Cortinas verdes. Viabilidade. Edificação Existente.

Abstract:

Some solutions and technologies have been used in the market in the search for greater energy
efficiency, along with an urban revegetation process. The vegetated envelopes or green skins are an
efficient and sustainable alternative, among them, the green curtains on facades. Green curtains are
defined by the planting and cultivation of climbing vegetation with the aid of supports to ballast the
vegetation, in front of and away from the facade of the building. The use of green curtains is a resource
that improves the quality of thermo-energetic efficiency in buildings. The objective of this study raised
the points of analysis of the feasibility of implementing green curtains as a viable resource for existing
vertical buildings, as an alternative to improve thermo-energetic efficiency. A 3D project of a
hypothetical building was prepared to carry out the technical analysis of the feasibility of deploying the
resource. The study resulted in a positive opinion for the possibility of implementing green curtains in
already built vertical buildings, where, for an improvement in energy-thermal efficiency, it works as a
resource that reduces the internal temperature of buildings, and where the construction method also
presents It is simple and low maintenance, however, it found important points to carry out further
studies, such as the reactions in the building in relation to the added loads, real data on the reduction
of temperature and energy consumption applied to the project parameters, and a possible study cost
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comparison for the building presented with the other facade covering resources to improve
thermo-energetic efficiency.

Keywords. Green curtains. Viability. Existing Building.

Introdução

Algumas soluções e tecnologias vêm sendo utilizadas no mercado na busca por

maior eficiência energética, junto a um processo de revegetação urbana. As

envoltórias vegetadas ou peles-verdes são uma alternativa eficiente e sustentável.

Uma, dentre possíveis soluções que despontam no mercado, trata-se da aplicação

de revestimento vegetal ou também tratado como cortinamento vegetal ou cortinas

verdes em fachadas. Cortinas verdes definem-se pelo plantio e cultivo de vegetação

trepadeira com auxílio de suportes para lastro da vegetação, à frente e afastada da

fachada da edificação (SCHERER, 2014).

Alguns estudos na área mostram o potencial de aplicação das envoltórias vegetadas

com a finalidade de melhoria na eficiência termo-energética. Os autores Scherer,

Alves e Redin (2018), por exemplo, apresentaram no seu estudo de Envoltórias

Vegetadas Aplicadas em Edificações, os tipos de revestimentos vegetais utilizados

no processo de envoltórias de edificações, abordando seus benefícios e técnicas de

aplicação e construção. O estudo mostrou que os benefícios de seu uso superaram

amplamente seus possíveis pontos negativos, validando o conceito e a proposta

como um recurso para soluções de melhoria na eficiência energética,

sustentabilidade e revegetação urbana.

Adentrando o campo de eficiência energética, é possível verificar na pesquisa

realizada por Giacomello e Valagussa (2014), sobre a avaliação da vegetação de

arranha-céus do Bosco Verticale em Milão, como o uso de pele vegetal funcionando

como mecanismo de melhoria da eficiência termo-energética. O estudo teve o

propósito de buscar compreender melhor como a vegetação se comporta perante as

adversidades das altitudes e estrutura, e nele, foi apresentado que a camada verde

que compõe sua estrutura, tem o papel de revestir a mesma e protegê-la de fatores

ambientais e climáticos. O envelopamento verde vivo da edificação foi calculado a

considerar o fator de sombreamento e a área foliar projetada em busca da melhoria

na eficiência energética interna, a qual provou cumprir seu papel após sua execução.
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Trazendo a análise para o campo nacional, no estudo “Desempenho térmico de

envoltórias vegetadas em edificações no sudeste brasileiro”, dos autores Matheus et

al (2016), que se propôs analisar a eficiência energética proporcionada por

envoltórias verdes, essas se provaram válidas e eficientes principalmente nas

paredes vivas. Elas demonstraram uma excelente melhoria térmica nos períodos

mais quentes do ano, como no verão, ocasionando nos ambientes protegidos uma

diminuição térmica média de até 19ºC na superfície da edificação e um atraso médio

de até quatro horas nos horários mais quentes do dia.

Aprofundando-se na técnica de revestimento vegetal que foi abordada neste estudo,

que tratando-se das cortinas vegetais, a autora Scherer (2014), na sua tese de

doutorado sobre Cortinas Verdes na Arquitetura: desempenho no controle solar e na

eficiência energética, apresentou o uso específico das cortinas verdes no papel de

redutores das variações térmicas e melhoria na eficiência energética. As cortinas se

provaram assertivas no papel de proteção solar e melhoria da eficiência energética,

assim como mostrou-se ser um sistema mais econômico e sustentável, comparado

às outras tipologias de pele-verde.

O uso de vegetação em fachadas possui diversas vantagens, mas pode apresentar

algumas desvantagens (BARBOSA; FONTES, 2016). Os autores Velasan, Fedrizzi e

Sattler (2010) propuseram pesquisar as vantagens e desvantagens do uso da

pele-verde em edificações residenciais de Porto Alegre, segundo seus moradores,

buscando compreender como foi a interação do residente com a solução

implementada. Seu estudo, realizado por meio de uma metodologia de pesquisa

direta com os moradores das residências que possuíam o revestimento vegetal

constatou uma aceitação predominante e uma descrição de bem-estar, além da

percepção de melhoria na temperatura interna, tanto no verão, quanto no inverno,

mostrando uma temperatura menor, em casos de altas temperaturas e incidência

solar, que nos cômodos sem a cobertura vegetal.

Consoante estudos supracitados, é perceptível que o uso de revestimento vegetal

como recurso de eficiência energética, associado a outras soluções e premissas,

como recuperação de perímetro verde e sustentabilidade, se faz viável e potencial. E

dentre as soluções existentes como alternativa nesse recurso de envoltórias verdes,

as cortinas verdes se mostram mais econômicas e sustentáveis, comparadas a

outras técnicas de envoltória vegetal (SCHERER, 2018).
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O uso de pele vegetal, ou revestimento vegetal em fachadas, tem ganhado

visibilidade e aplicabilidade em novas construções com a finalidade de aglutinar

recuperação da vegetação em perímetros urbanos e melhoria na eficiência

termo-energética da edificação, como no caso do Bosco Verticale (GIACOMELLO,

VALAGUSSA, 2014). Porém, a aplicação de pele vegetal em construções verticais já

edificadas não apresenta amplo campo de estudo. O uso em construções já

edificadas de um ou poucos pavimentos já ocorre em algumas regiões do Brasil

(SCHERER, 2014), porém o estudo de viabilidade em edificações verticais com

vários pavimentos ainda é uma área que carece de estudos e análises. As cortinas

vegetais, por serem estruturas mais simples e leves que os demais revestimentos

vegetais (SCHERER, 2014), se mostram potenciais ao uso como tal recurso nesse

tipo de edificação.

Aos futuros empreendimentos e projetos, caberá um incentivo para que estes

possam ser planejados com um olhar voltado aos requisitos de eficiência energética,

sustentabilidade e menor impacto ao ambiente. Em relação às incontáveis

edificações já construídas, nas quais esses critérios não foram pensados, nem seu

projeto foi realizado contemplando tais eficiências, seria tecnicamente viável utilizar o

método de cortinamento vegetal para melhorar sua eficiência termo-energética?

Diante das pesquisas anteriormente expostas e buscando responder a problemática

abordada, este estudo levantou os pontos de viabilidade técnica da implantação das

cortinas verdes como recurso viável para edificação existente, como uma das

alternativas de melhoria na eficiência termo-energética.

Fundamentação teórica

Pele Verde ou revestimento vegetal em fachada

A Pele Verde trata-se de uma estrutura vegetal que recobre a superfície da

edificação, comumente por espécies trepadeiras, de raízes adventícias ou gavinhas

ramificadas, agarrando diretamente sobre a superfície, criando para a edificação um

recobrimento vegetal ou, como aparenta, uma espécie de pele verde (SCHERER,

2014).
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Essa é a forma mais tradicional e comum de se aplicar recobrimento vegetal a

edificações. Porém, outras formas também surgiram e ganharam espaço como

recurso de recobrimento vegetal em superfícies, seja fachadas ou telhados.

Tratando-se de fachadas, que é o setor no qual o estudo se situa, existem algumas

técnicas utilizadas, sejam para fins estéticos ou finalidades funcionais, como melhoria

na eficiência termo-energética. As mais aplicadas são Fachada Verde Tradicional,

Jardineiras Perimetrais, Parede Viva e Cortinas Verdes.

Cortinas verdes

Dentre os modelos supracitados, as cortinas verdes se mostram, segundo pesquisas,

uma solução ao controle termo-energético de baixo custo, fácil instalação e

manutenção (ALBERNARD et al, 2020). Tratando-se de cortinas verdes, estas

podem se subdividir em quatro tipos: modulares, treliçadas, malha e cabeadas

(SCHERER, 2014).

As cortinas verdes, em relação às demais estruturas de cobertura vegetal de fachada

conhecidas, demonstram aspectos motivacionais ao seu uso que vão além do viés

custo/benefícios.

Por se tratarem de estruturas sobrepostas as fachadas, considerando certa distância,

permitem a cobertura de regiões como pele de vidro ou varandas. Por tratar-se de

uma estrutura viva e dinâmica, a cobertura vegetal é moldável à necessidade ou

proporções que se deseja, dentro das limitações de cada espécie. Por serem

estruturas vegetais, estas são regenerativas e a poda permite aberturas, quando a

cobertura vegetal alcançar densidade maior que a desejada.

Esse modelo de estrutura também contribui para o microclima urbano a sua volta,

contribuindo para o controle de radiação solar, temperatura e umidade do ar, ação

dos ventos, chuva e sobre a poluição do ar (MASCARÓ; MASCARÓ, 2009 apud

SCHERER, 2014). Outro aspecto muito importante de se citar é o fato de que a

vegetação absorve gás carbônico e libera oxigênio, melhorando a qualidade do ar

(IZARD; GUYOT, 1983 apud SCHERER, 2014), indo ao encontro com as

preocupações crescentes com o clima mundial e o aquecimento global.
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Hoje, na arquitetura e engenharia civil, já existem soluções difundidas de estruturas

que cumprem o papel de diminuir a incidência solar sobre as superfícies que não

sejam as coberturas vegetais. Um dos modelos populares são os brises, ou também

chamados de “quebra-sóis”, “quebra-luzes”, “quebra-sol” ou “brise-soleil”

(GOODWIN, 1943 apud SCHERER, 2014). Além do brise, existem outros sistemas

que buscam proteger a incidência solar sobre as superfícies de fachadas. Alguns

tipos de cobertura de fachada são recursos utilizados como solução para melhora

termo-energética das edificações em relação a incidência de radiação solar a muito

tempo. A serem citados como recursos de proteção solar de fachadas existem os

beirais, venezianas, cobogós, persianas, toldos, chapas perfuradas, telas corta-sol e

o brise-soleil (SCHERER, 2014).

E a cortina verde, quando colocada em posição de comparação aos demais recursos

utilizados se destaca pelo seu custo-benefício de ser uma estrutura, como

anteriormente citada, de baixo custo de implantação e manutenção, em relação aos

demais sistemas que exigem maior recorrência e gastos relativos a manutenção

(SCHERER, 2014). Além da maleabilidade de moldar o crescimento através das

guias e podas, conforme desejar ou como a necessidade pedir, de acordo com o

desejo de cobertura.

Espécimes utilizadas para cortinamento vegetal

Tecnicamente, toda e qualquer espécie trepadeira pode ser usada como vegetação

de cobertura para recobrimento de fachadas na técnica de cortinas verdes. Porém,

existem diversos fatores a serem considerados para o uso: região, clima, incidência

solar, vento, tamanho / comprimento máximo desejado, porte, densidade de

folhagem, perda da densidade de folhagem na variação anual, carga proporcionada a

estrutura, entre outros fatores físicos, químicos e biológicos (SCHERER, 2014).

A região, e por consequência o clima, são fatores importantes para se escolher a

espécie desejada. Em regiões de climas temperados, a espécie precisa suportar a

variação climática, tanto em curtos períodos (dia e noite), como durante o ano

(estações). Em regiões de clima tropical, as espécies precisam, em muitos casos,

suportar a forte incidência solar. O clima entra com fatores importantes como

resistência a regiões mais chuvosas, o que impacta na estrutura de drenagem da
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planta, assim como em regiões mais secas, onde há necessidade de rega mais

abundante e necessidade de retenção da água no solo e na planta.

A densidade da folhagem e a capacidade de crescimento também afetam o projeto.

Quanto maior for o porte da espécie, maior será a capacidade de alastramento e

comprimento máximo alcançado, e maior será o distanciamento entre as estruturas.

Por consequência, maiores serão os recipientes de plantio (jardineiras) e mais

robustas as estruturas para suporte (SCHERER, 2014).

Dados de eficiência termo-energética das cortinas verdes

Diversos estudos já buscaram testar a eficácia da melhoria na temperatura interna

com o recobrimento de fachada com vegetação. Em um destes estudos, Stec,

Passen e Maziarz (2005 apud SCHERER, 2014) realizaram um teste comparativo

sem o fator de sombreamento, testando apenas a temperatura da superfície de uma

cobertura vegetal e um sistema de veneziana convencional em laboratório. Neste

teste, as vegetações mostraram melhor desempenho com temperaturas menores que

as venezianas. A superfície das venezianas podem exceder os 55ºC, enquanto a

superfície da vegetação não chegou a passar de 35ºC.

Em relação a outro estudo sobre a eficiência na redução das temperaturas e

sensações térmicas proporcionadas pelo uso das cortinas verdes, Reyes (2002 apud

SCHERER 2014) realizou uma pesquisa que mostrou a redução proporcionada pelas

cortinas verdes no edifício Consorcio, em Santiago do Chile. O estudo considerou

outros dez prédios e também, para maior exatidão dos resultados, comparou dois

andares do mesmo edifício com posicionamento igual, um com o cobrimento das

cortinas verdes e o outro sem. Os resultados apresentaram dados de índice de

consumo energético 35% menor na comparação dos dois pavimentos do mesmo

prédio e 48% em relação aos demais edifícios.

Um terceiro estudo a ser apresentado é um raro estudo para avaliação do

desempenho térmico das paredes verdes. Neste estudo Morelli et al (2009 apud

SCHERER, 2014) comparou duas edificações idênticas, uma com trepadeira

aderente na fachada e outra sem, constatando uma redução na temperatura interna

de 1ºC a 1,5ºC.
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As cortinas verdes mostram um bom resultado de melhoria na eficiência energética e

redução no consumo energético voltado a aclimatação interna em regiões de clima

tropical.

Método

A abordagem metodológica de uma pesquisa prática busca gerar conhecimentos de

utilização prática dirigidos à solução de problemas específicos (PRODANOV; DE

FREITAS, 2013). Portanto, este trabalho teve caráter de pesquisa prática, posto que

buscou tornar viável a implantação da cortina verde em edificação existente vertical,

analisando o método executivo, a instalação e a espécie de vegetação mais indicada,

com o intuito de contribuir para a melhoria da eficiência energética de edificações

existentes, sendo uma das alternativas.

Possui abordagem qualitativa pois não pode ser traduzida em números e nem em

dados estatísticos e tem como foco principal o processo e seu significado (ibidem).

E caracteriza-se como pesquisa exploratória pois esse tipo de pesquisa tem como

objetivo a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o

assunto. Logo procurou-se comprovar se era possível a implantação de cortina verde

em edificação vertical existente.

Por esse motivo, o procedimento adotado, neste trabalho, foi o estudo de análise de

implantação do processo construtivo do recurso de revestimento de fachadas com

uso de trepadeiras guiadas (cortinas-verdes com cabos) em edificação vertical já

consolidada. Considerou-se a viabilidade de sua implantação e manutenção em

edificação hipotética tida como já existente, baseando-se somente em fatores de

implantação técnica estrutural. Os fatores de dimensionamentos das cargas foram

desconsiderados para este estudo.

Assim, buscando alcançar o objetivo proposto foram realizadas as seguintes etapas

de execução: a) Levantamento bibliográfico sucinto sobre as técnicas de aplicação

de pele verde como parâmetro de estudo, e um estudo mais aprofundado sobre

cortinas verdes, com pesquisas já publicadas e seus dados relevantes. B)

Levantamento dos dados bibliográficos necessários para a análise sobre a

viabilidade técnica da aplicação das cortinas verdes em edificações, onde tal

estrutura não foi projetada junto a proposta original da edificação, dentre elas: tipos
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de vegetação aplicável e suas características reativas ao uso no método construtivo,

levantamento de possíveis implicações técnicas que possam influenciar no uso do

recurso construtivo em prédios já edificados, procedimento de aplicação e

manutenção da estrutura - fixa e viva. C) Elaboração do projeto hipotético de

edificação existente no programa de modelagem 3D Sketchup, que possibilita um

melhor entendimento sobre a proposta do estudo.

Os dados coletados foram as variáveis abaixo:

A técnica construtiva proposta ao projeto, a estrutura proposta para suporte da

técnica, as espécies possíveis de se fazer uso na técnica de cortinamento vegetal

com espécies trepadeiras e as implicações técnicas para uso da estrutura.

Por se tratar de uma abordagem nova do uso das cortinas verdes, sem campo de

estudos amplo no tema específico abordado, não foi possível obter muita base

teórica sobre a implantação do sistema de cortinas verdes em edificações verticais já

construídas. Portanto, o tratamento e análise dos dados, tornou-se difícil. Procurando

tornar os resultados mais precisos e corretos, adotou-se o que preconizam Lima e

Mioto (2007), onde toda pesquisa bibliográfica, o tratamento e a análise dos dados

consistem na síntese integradora que apresenta a reflexão, constituída com base no

referencial teórico e nos dados obtidos, realizando assim uma crítica aproximada dos

objetivos propostos. Destarte, o tratamento e análise dos dados, deu-se por meio das

seguintes etapas:

Foram utilizadas pesquisas no campo, em especial a tese de doutorado de Minéia J.

Scherer (2014), “Cortinas Verdes na arquitetura: desempenho no controle solar e na

eficiência energética de edificações”. Outros estudos como o “Envoltórias vegetadas

aplicadas em edificações: benefícios e técnicas”, de Scherer, Alves e Redin (2018),

“Cortina Verde: estratégia de baixo custo para controle térmico em habitações de

interesse social na zona bioclimática 2” de Albernard et al (2020), “Desempenho

térmico de envoltórias vegetadas em edificações no sudeste brasileiro” de Matheus

et al (2016) e “Estudo experimental sobre a capacidade de sombreamento de

espécies trepadeiras para aplicação em cortinas verdes (2014)” de Scherer e Redin.

Além desses autores, esta pesquisa considerou as normas vigentes NBR 16280 –

Reforma em Edificações (ABNT, 2020). A NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e

de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios (ABNT 2008) e NBR 10844,
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Drenagem pluvial em edificações (ABNT, 1989). O uso destas normas busca adequar

o processo de implantação das cortinas verdes, uma vez que a mesma não possui

Normas Técnicas próprias conhecidas até o presente momento deste estudo.

Com a finalidade de comprovar a hipótese de que a cortina verde poderia ser

instalada em edificações verticais existentes apresentando vantagens em relação a

eficiência térmico-energética e viabilidade técnica de permissividade de implantação,

foi feito um projeto hipotético, que pode ser contemplado no item a seguir.

Resultados e discussões

Projeto Proposto

A elaboração deste projeto embasou-se na arquitetura dos prédios modernistas como

referência para o modelo. Houve na década de 40 e 50 uma epidemia de

modernismo nos centros urbanos do país (CAVALCANTE, LAGO; 2005). Esse tipo

arquitetônico tem considerável predominância nos centros urbanos brasileiros e por

esse motivo ele será objeto de base para o estudo. Alguns edifícios do centro da

cidade de Vitória, Espírito Santo, serviram de base para o condicionamento do

projeto (figura 1). Os edifícios analisados, possuem uma fachada arquitetônica

simples, tratando-se de edificações verticais com mais de seis pavimentos em média.

Dessa forma, foi possível analisar embasado somente no detalhamento visual, que

tais edificações possuem revestimento, em sua maioria, composto apenas de

cobertura de argamassa cimentícia e pintura. A arquitetura é constituída sem

varandas, possuindo apenas grandes janelas ocupando suas faces frontais e

posteriores. As Janelas são compostas, como visualizado nas imagens, de

esquadrias com amplas superfícies de vidro. Neste caso, janelas, em destaque as de

vidro, são responsáveis pelas perdas ou ganhos de calor em 30% a 50% no

ambiente interno, com intensificação em caso de incidência solar direta

(GUSTAVSEN et al., 2011).

Figura 1. Edifícios modernistas situados no Bairro do Centro de Vitória, Espírito Santo.
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Fonte: Própria (2022).

O projeto elaborado para apresentação do estudo seguiu os parâmetros analisados

nas edificações apresentadas anteriormente e projetou um modelo de um prédio

hipotético de aspecto similar (figura 2), considerando as condições mais relevantes

para o uso da técnica construtiva de cortinamento vegetal como possível solução de

melhoria na eficiência termo-energética.

Figura 2. Visão da fachada da edificação hipotética proposta.

Fonte: Própria (2022)

O modelo elaborado possui nove andares, com oito pavimentos residenciais e o

térreo subdividido entre saguão de entrada para o prédio e pontos comerciais. Tanto

na fachada, quanto na parte posterior (figura 3), cada pavimento possui quatro

aberturas vedadas com janelas com superfície de fechamento em vidro. A fachada

para onde foi proposto a instalação das cortinas verdes possui doze metros de

largura.
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Figura 3. Vista das fachadas frontal e posterior da edificação modelo proposta para estudo.

Fonte: Própria (2022).

O posicionamento do projeto em relação ao trajeto da abóbada solar influencia

diretamente na implicação de recorrer ao uso da estrutura de cortinas verdes como

alternativa para melhoria na eficiência termo-energética. No caso do projeto proposto,

a fachada posterior recebe toda a incidência solar do sol da tarde (figura 4), que com

base no conhecimento empírico, horário com maior projeção de radiação solar no

caso do posicionamento da edificação no ambiente proposto para o estudo.

Figura 4. Posicionamento do eixo solar sobre o projeto.

Fonte: Própria (2022)

A proposta se deu então na implantação da estrutura de cortinas verdes na fachada

posterior da edificação a fim de buscar melhora na eficiência termoenergética

proporcionada pela proteção das aberturas (janelas) e fachada da incidência solar.
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Para o projeto, dentre as opções de pele verde ou revestimento vegetal em fachada,

foi escolhido o modelo de cortinas verdes. As características das cortinas verdes,

como o baixo custo, fácil instalação e manutenção, e maior eficiência na diminuição

da temperatura interna, serviram de critérios base para seleção deste modelo. Esse

tipo de cobertura vegetal se deu como solução possível para implantação em

estruturas verticais já edificadas como proposta de solução ecológica e mais

sustentável de melhoria na eficiência termo-energética.

Dos modelos existentes3 de cortinas verdes, a estrutura por meio de cabos foi

selecionada, considerando sua implantação consideravelmente mais simples e leve

em relação às demais.

Mesmo não abordando o critério de carga estrutural neste estudo, a seleção do

modelo que se mostra aparentemente mais leve que os demais modelos

apresentados foi um fator de consideração importante para realização deste projeto.

A escolha da espécie de vegetação ideal para o projeto, foi a espécie Thunbergia

grandiflora, de nome popular Tumbérgia-azul (figura 5). Originária da índia, trata-se

de uma Trepadeira semi-lenhosa, de ramagem densa, podendo chegar até 6 metros

de altura. Ela é adaptada ao clima tropical e subtropical, e é perene. Sua estrutura de

fixação é volúvel, seu caule e ramos são flexíveis e se enrolam na estrutura suporte.

Possuem floração, que ocorre no período da primavera e verão, com flores de cor

azul (SCHERER, 2014), proporcionando uma bela ornamentação ao visual do

projeto.

A escolha da espécie se deu pela sua resistência, altura, densidade e não produção

de frutos ou ramas que possam causar danos às estruturas (telhados, janelas,

fachada, bens ou pessoas). Dentre os tipos encontrados nos estudos avaliados, a

Tumbérgia-azul se mostrou a mais potencial para este caso específico, que buscava

um maior aproveitamento da estrutura de suporte, evitando a necessidade de

instalação de jardineiras em todos os andares, podendo assim ampliar os vãos,

diminuindo carga, custo e manutenção.

Figura 5. Thunbergia grandiflora, vulgo Tumbérgia-azul.

3 Os tipos de pele verde ou revestimento vegetal, bem como os modelos existentes de cortina verde,
foram apresentados na fundamentação teórica.
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Fonte: Minéia Johann Scherer (2014)

Descritivo dos métodos construtivos e suas devidas implicações

a. Das definições do projeto

O projeto de cortinas verdes selecionado para a edificação hipotética foi de uma

cortina verde com cabos de cobertura total da fachada. Para o estudo, não foi

considerado o dimensionamento das cargas e nem realizados os cálculos estruturais

para a estrutura ou para o impacto da mesma sobre a edificação. O estudo proposto

analisou a viabilidade técnica de instalação para melhor avaliar a possibilidade do

uso do recurso em estrutura vertical já edificada. Os dados descritivos apresentados

consideram apenas os fatores condicionantes da implantação das cortinas verdes,

desconsiderando carga ou resistência.

Como a fachada do prédio hipotético possui a largura de doze metros, a cortina

verde proposta foi constituída de um grupo de jardineiras suportadas por estruturas

metálicas fixadas diretamente na fachada. A estrutura metálica contendo as

jardineiras foi projetada em blocos, contendo quatro jardineiras de noventa

centímetros, cada, por bloco.

Para maior compreensão da terminologia do projeto, denominou-se de blocos a

estrutura unitária que comporta quatro jardineiras acopladas (figura 6). Chamou-se

de faixa, o conjunto de blocos alinhados horizontalmente no decorrer da fachada

instalados a cada dois pavimentos (figura 7). E cortinamento vegetal, ou cortinas

verdes, o conjunto total das instalações.

Figura 6. Vistas do bloco de estrutura de jardineiras. a) vista frontal. b) vista superior. c) vista lateral.
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Fonte: Própria (2022)

Sobre as faixas, cada uma contém três blocos de estruturas com jardineiras

acopladas, somando no total de doze jardineiras por trecho (figura 7). Linhas de

estrutura contendo as jardineiras foram fixadas de canto a canto da fachada.

Figura 7. Vista da faixa de blocos das estruturas de jardineiras.

Fonte: Própria (2022)

O grupo de estruturas contendo as jardineiras foi fixado por toda extensão da largura

da fachada. Os cabos nas quais as trepadeiras devem ser fixadas para alastramento

foram protendidos até a base da próxima estrutura de jardineiras que ficam

localizadas andares acima.

O distanciamento entre uma faixa de jardineiras e outra foi de seis metros. Uma faixa

de três blocos de estruturas de jardineiras foi disposta horizontalmente na fachada e

fixada a cada dois andares do prédio. Contabilizando no total de quatro faixas de

estruturas de jardineira e doze blocos.
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As estruturas de aço devem ser confeccionadas sob medida para o modelo de

fachada. Prevendo uma redução nas cargas, as jardineiras devem ser de material

leve, feitas de fibra ou polietileno.

O espaçamento entre a face interna das jardineiras e o prédio foi de 60 cm,

possibilitando a movimentação do ar entre a estrutura e superfície (figura 8),

propiciando o efeito chaminé. O posicionamento da faixa de blocos da estrutura de

jardineiras foi alocado próximo das janelas da edificação, isso possibilitou o acesso e

manutenção por dentro da edificação, evitando estruturação de acesso pela parte

externa.

Figura 8. Vista lateral do vão entre a estrutura e a fachada.

Fonte: Própria (2022)

A drenagem foi acoplada e fixada a estrutura com afastamento suficiente das

jardineiras que permitia o acesso a mesma para limpeza e desobstrução dos canais

de escoamento. O escoamento do excesso de irrigação ou do acúmulo de água das

chuvas no substrato das jardineiras foi direcionado até a rede de drenagem do

prédio.

O sistema de irrigação se deu por meio de gotejamento, onde seja possível realizar a

adubação das espécies vegetais através deste sistema.

Para o projeto, a tubulação principal das redes de drenagem e irrigação foram fixadas

diretamente à superfície da fachada. Quanto às dimensões dos tubos, essas devem

ser devidamente calculadas considerando as distâncias e volumes hidráulicos

previstos.
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Os cabos são de aço inoxidável e protendidos (esticados), de uma faixa de blocos de

estruturas de jardineira a outra. As estruturas devem ser planejadas de forma a

receber cabos a cada 30 cm de distância.

Para o preparo do substrato devem ser considerados todos os procedimentos

devidos para a espécie de vegetação utilizada, assim como a realização da

drenagem da jardineira, aplicação de manta, argilas expandidas ou outros recursos

apropriados para drenagem. Para o preparo, o critério de carga se faz importante,

buscando sempre a opção paralela mais leve.

A espécie selecionada, a Tumbérgia-azul, foi responsável pela definição dos

distanciamentos e métodos a serem adotados para o projeto. Ela permitiu o uso do

sistema cabeado e a definição de distância entre os grupos de jardineira, no sentido

vertical do projeto, que foi definido por seis metros, devido à sua capacidade de

crescimento.

b. Das etapas de instalação

Não foram encontrados estudos que conduzissem à forma de proceder para

instalação do modelo de estrutura proposto em edificações verticais de múltiplos

pavimentos. Também, não foram encontradas normas regulamentadoras que exijam

procedimentos devidos para instalação das cortinas verdes do tipo cabeado. Desta

forma, será proposto um método de execução da instalação considerando as

análises das condições apresentadas e os processos construtivos aplicados na

construção civil segundo as normas regulamentadoras: NBR 16280 – Reforma em

Edificações (ABNT, 2015), NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e de estruturas

mistas de aço e concreto de edifícios (ABNT 2008) e NBR 10844, Drenagem pluvial

em edificações (ABNT, 1989).

Para a instalação das estruturas sob a fachada se faz necessário o uso de uma

estrutura de andaime. Deve ser considerado o distanciamento devido à instalação da

estrutura na fachada e todas as exigências de normas de segurança para os

profissionais envolvidos.

O processo de instalação se dá inicialmente pela fixação da estrutura de suporte das

jardineiras na fachada. Após a instalação, são colocadas as jardineiras nos espaços
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devidos. O preparo do substrato das jardineiras pode ser feito após a instalação das

mesmas diretamente na estrutura de aço. Isso torna a instalação mais segura.

Após instaladas as estruturas, segue o processo de instalação da drenagem, com as

calhas coletoras e encanamentos de captação das calhas. Da mesma forma, deve

ser feito a instalação do sistema de irrigação (figura 9).

Figura 9. Vista aproximada do sistema de irrigação e da captação/drenagem.

Fonte: Própria (2022)

As calhas são fixadas às estruturas de aço e os encanamentos verticais à fachada da

edificação. A irrigação foi fixada à estrutura metálica no decorrer da distribuição das

jardineiras e na fachada no sentido vertical.

Para o projeto, foi posicionada a coluna de captação e distribuição hídrica no meio da

edificação, considerando a inclinação das calhas de 1%, o dobro do exigido NBR

10844, que trata as normas de instalações prediais de águas pluviais. Isso devido a

possibilidade de arraste de micro sedimentos que poderiam tornar o líquido escoado

mais denso.

Após a instalação da estrutura hidráulica de drenagem e irrigação, segue-se a

instalação do cabeamento que servirá de guia para as estruturas vegetais. Os cabos

serão protendidos da parte superior de uma estrutura até a parte inferior da estrutura

instalada acima.

Após a instalação dos cabos, as mudas de trepadeira já podem ser plantadas nas

jardineiras com solo e substrato já devidamente preparados. Quanto maiores forem

as mudas de trepadeira, mais rápido pode ser o processo de recobrimento da

fachada. As mudas são conduzidas, no ato do plantio, pelos cabos, subidas pela

estrutura cabeada de forma espiral pelo cabo. A ponta presa para maior estabilidade

da mesma com cordões biodegradáveis, tomando-se os devidos cuidados para não

estrangular o caule.
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Na figura 10, onde se lê o número 1, mostra-se o trecho da fachada original sem a

implantação da estrutura proposta. No trecho 2, encontra-se a implantação da

estrutura metálica para acoplamento das jardineiras. No trecho 3, as jardineiras já

estão instaladas na estrutura metálica. Enquanto no trecho 4, apresentam-se as

instalações hidráulicas instaladas (drenagem e irrigação), e no trecho 5, os cabos já

estão protendidos para o alastramento da vegetação proposta como cobertura. Já no

trecho 6, mostra-se a vegetação trepadeira já plantada e devidamente instalada para

crescimento junto aos cabos guia.

Figura 10. Processo de instalação da estrutura mostrado em etapas.

Fonte: Própria (2022)

Porém, existe uma janela de tempo desde o plantio das espécies em estágio inicial

até o seu crescimento total potencial de cobertura e sombreamento. A vegetação

leva um período de tempo para crescer, alastrar e preencher todo o espaço,

cumprindo assim sua finalidade de cobertura e sombreamento (figura 11).

Figura 11. Etapas de crescimento da cobertura vegetal.
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Fonte: Própria (2022)

Na elaboração do projeto, foi possível realizar a simulação da vista interna (figura 12)

e do bloqueio proporcionado pela cortina verde apenas para critério de análise visual.

Figura 12. Vista da evolução da vegetação das cortinas verdes pelo ângulo interno.

Fonte: Própria (2022)

c. Dos critérios e considerações

A escolha do modelo de cortinas verdes com cabos para esse projeto se deu devido

a alguns fatores importantes:

1. O projeto buscou uma solução de pouca complexidade técnica para

implantação e manutenção, assim como buscou por uma solução de baixo

custo, como fator importante para o aumento da possibilidade de implantação.

2. A estrutura cabeada aparentou ser menos complexa, mais fácil de se instalar,

mais leve e menos custosa no montante de peças estruturais.

3. As trepadeiras indicadas para estruturas cabeadas apresentaram uma

estrutura de caules mais flexível e maleável, como com a espécie escolhida

para o projeto (Thunbergia grandiflora). Em caso de separação do volume
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vegetal com a estrutura fixa (cabos), o risco de danos e estragos

apresentou-se menor. Além de não produzirem frutos, como outros tipos de

vegetação trepadeira usadas para realização de cortinamento vegetal, como o

maracujá doce, por exemplo. Isso evitou a queda dos frutos, danos, produção

de resíduos degradáveis que iriam requerer maior limpeza e manutenção.

4. O posicionamento próximo às janelas se deu devido à facilidade de realizar

manutenções nas plantas e nas jardineiras sem a necessidade de contratar ou

instalar estrutura externa. Em caso de manutenção da estrutura geral, o uso

de estrutura externa pode ser necessário.

5. Em caso de edificações residenciais, o acesso de profissionais para

manutenção dentro das unidades habitacionais pode apresentar conflitos ou

problemáticas. Por isso, normas e regimentos internos devem ser estipulados

para garantir a máxima condição de preservação da estrutura e das espécies

vegetais e do convívio dos moradores.

6. Para o projeto, foi proposto o uso de uma cobertura total, ou seja, uma cortina

verde que cobre toda a fachada, não deixando nenhuma abertura para visão

dos vãos (janelas) ou maior corrente de ventilação natural. Mas esse modelo

de cobertura de fachada permite, por meio da poda, a maleabilidade de criar

aberturas, caso estas sejam requeridas (figura 13).

Figura 13. Variações da cobertura das cortinas verdes conforme controle. Vista da fachada e vista do
ângulo interno.

Fonte: Própria (2022)
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Considerações finais

A escolha das cortinas verdes cabeadas como recursos de melhoria na eficiência

termo-energética se deu principalmente ao seu fator ecológico, por se tratar de uma

solução que usa como recurso de recobrimento de fachadas estruturas vivas de

vegetação trepadeira. Em outros aspectos, dentre as opções de recobrimento

vegetal, apresentou-se em pesquisa prévia ser uma solução com grau significativo de

simplicidade de implantação e manutenção, viável no quesito custo e implicações

técnicas, e eficaz no propósito ao qual se aplica.

O projeto elaborado para este estudo constatou por meio da análise construtiva

embasada pelas normas técnicas, pesquisa de estudos realizados no tema deste

trabalho e na realização do projeto de projeção junto a ferramentas de computação

3D, que a implantação de cortinas verdes como recurso de recobrimento vegetal em

fachadas de prédios verticais já edificados se mostra viável na busca por melhoria

nas temperaturas internas da edificação.

Analisando outros campos do trabalho, os resultados comprovam que a técnica

demonstra ser viável em sua realização, possível de defini-la como

consideravelmente simples e de fácil manutenção.

Pesquisas comprovam a eficiência do uso deste tipo de cobertura como uma solução

com resultados palpáveis de melhora na temperatura interna dos ambientes expostos

à radiação solar, além de redução nos gastos de consumo energético com

condicionadores de ar.

Foi possível analisar que devido à sua estrutura pouco complexa de implantação e

graças ao fator que demonstra custos menores que as demais soluções de

recobrimento vegetal, as cortinas verdes se mostraram potenciais como solução para

redução das temperaturas internas, ou seja, da eficiência termo-energética da

edificação. A estrutura também proporciona impactos que vão além da eficiência

termo-energética da edificação em que foi implantada. O volume vegetal proporciona

uma melhora na qualidade do ar, na umidade, para a fauna local com produção de

vegetação que serve de proteção, moradia e alimento para insetos e pequenos

animais, além de contribuir para redução da “pegada de carbono”, beneficiando os

moradores, o meio urbano à sua volta e o planeta.



23

Mas, para que essa afirmação seja mais ampla, se faz necessário a realização de um

estudo aprofundado sobre as cargas do cortinamento proposto e seu impacto na

estrutura da edificação que receberá tal projeto. Outro fator que demonstra

importância de mais estudos é o detalhamento da estrutura, a análise aprofundada

dos impedimentos técnicos, como forma de fixação da estrutura na edificação, a

durabilidade dos materiais às intempéries, as possibilidades de substituição de

materiais por matérias primas com menor impacto ao meio-ambiente e mais

sustentáveis, a procedência em caso de substituição de parte das estruturas, se

necessário, o acesso a sua face externa para manutenção de forma mais simples e

barata, entre outros fatores.

Com maiores detalhes, seria então possível analisar a viabilidade econômica da

proposta e se essa realmente se mostra economicamente viável para o papel ao qual

se propõe.

Por fim, mesmo compreendendo que parte da estrutura é constituída de materiais

não renováveis que proporcionam impactos ao meio ambiente, a busca por

estruturas que agridam menos o meio ambiente e contribuam para a melhora das

condições naturais e climáticas é importante e vem ao encontro com a proposta.
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