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RESUMO 

 

A cobertura verde possui por objetivo, a aplicação da vegetação sobre a cobertura 
das edificações, estas devem receber um tratamento prévio, sendo necessárias 
camadas que ofereçam sustentação, impermeabilização e funcionalidade. Isto deve 
ser baseado em uma análise de cargas sobre o telhado quando apresentar-se seco 
ou saturado, calculando desta forma o peso da drenagem, substrato e cobertura 
vegetal A escolha do modelo de cobertura verde a ser usado dependerá de cada 
edificação, devendo levar em consideração o tipo de laje e qual o objetivo esperado 
com a instalação desta cobertura. Esta técnica aplica-se bem em prédios comerciais, 
auxiliando na queda de temperatura, controle de regime das chuvas, diminuição dos 
casos de inundações e enchentes, possui efeito estético, reduz os gastos com 
energia, aumenta o conforto e acústico e a qualidade da edificação. 
 
Palavras-chave: Telhado verde; Cobertura verde; Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARDINHA, Cláudio Ribeiro. Green roofs in commmercial buildings: sustainability 
and well-being. 2018. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em 
Engenharia Civil – Centro Universitário Anhanguera Niterói, Niterói, 2018. 
. 

ABSTRACT 

The green cover has as objective, the application of vegetation on the cover of the 
buildings, these must receive a previous treatment, being necessary layers that offer 
sustentation, waterproofing and functionality. This should be based on a load 
analysis on the roof when it is dry or saturated, thus calculating the weight of the 
drainage, substrate and vegetation cover. The choice of the green covering model to 
be used will depend on each building, considering the type of slab and what the 
expected objective with the installation of this cover. This technique applies well to 
commercial buildings, helping to reduce temperatures, control rainfall, reduce flood 
and flood events, have an aesthetic effect, reduce energy costs, increase comfort 
and acoustics, and build quality. 

Key-words: Green roof; Green cover; Sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente urbanização do mundo faz com que haja uma modificação da 

paisagem, trazendo consigo consequências que afetam todo o ecossistema 

decorrente da escassez da vegetação.  À aplicabilidade do teto verde em coberturas 

de prédios comerciais tem suma importância para o reestabelecimento da 

biodiversidade nas cidades, dando a esta área uma finalidade. Esta prática tem ação 

direta no bem-estar, pois reestabelecem a área verde que foi extinta. No entanto é 

necessária uma estruturação e manutenção adequada desta alternativa, para que 

não venha a ter problemas futuros com infiltrações e sobrecarga na construção. 

Em muitas cidades, o uso das coberturas verdes foi uma alternativa para 

combater a expansão das ilhas de calor, reduzir o consumo energético e aumentar a 

biodiversidade local. A fim de amenizar o impacto que traz uma sociedade habitar 

um ambiente sem um ecossistema equilibrado e harmônico, os tetos verdes 

apresentam muitos benefícios que serão apresentados e discutidos no desenrolar do 

trabalho, sendo as formas de aplicação e manutenção de telhados verdes indicadas 

para as regiões sudeste, com ênfase em prédios comercias.  

As áreas com vegetação predominante estão vulneráveis em ambientes 

urbanos. Uma das opções para amortizar esse impacto, seria o uso dos tetos verdes 

para reduzir o consumo energético, as ilhas de calor e aumentar a biodiversidade do 

local. Porém para que isso aconteça é necessária uma iniciativa governamental e a 

consciência de ambas as partes, para oferecer a sociedade métodos de preservação 

do meio ambiente. Em outros países a aplicação das coberturas verdes se faz 

presente e tem sido aprovada. No Brasil necessitasse de uma mudança na maneira 

de pensar estes espaços e principalmente criar alternativas, para ser aplicado nas 

edificações já existentes. A partir dessa demanda surge à problemática a ser 

desenvolvida neste trabalho. Quais seriam as vantagens e desvantagens do uso de 

tetos verdes em prédios comercias?   

O objetivo geral desta revisão bibliográfica foi descrever a eficácia do uso de 

tetos verdes na construção civil. Nos objetivos específicos tratarão as diferentes 

formas de telhados verdes, seus métodos de aplicação e manutenção, e apresentar 

vantagens e desvantagens de sua construção.  

O desenvolvimento e realização desta pesquisa resultou de uma revisão 

bibliográfica e pesquisa em livros, artigos e referentes à telhados verdes para a 
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formação de uma Revisão de literatura. Serão utilizadas como palavras-chaves: 

telhado verde, cobertura verde e sustentabilidade. Como critério de inclusão, serão 

lidas e incorporadas no trabalho as obras selecionadas com pelo menos duas 

palavras chave e que tenham relevância de até 20 anos de publicação.  
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2. DEFINIÇÃO E TIPOS DE COBERTURA VERDE 

A utilização das vegetações no topo das edificações é uma técnica milenar 

que foi evoluindo, sendo desenvolvidos vários tipos de tetos verdes de modo a suprir 

as necessidades da sociedade.  Este sistema permitiu que pudesse haver o cultivo 

de vegetações em cima de prédios de forma sustentável e eficaz, tendo por foco o 

desempenho econômico e ambiental.  

2.1 DEFINIÇÃO DE COBERTURA VERDE 

Teto verde é uma técnica arquitetural que consiste na aplicação de solo e 

vegetação sobre estruturas de cobertura impermeáveis. Ele também é conhecido 

como cobertura verde, teto verde, telhado vivo, eco telhado ou telhado ajardinado 

(REDA, TANZILLO e COSTA, 2012). 

A ideia de telhados verdes é fazer uma recomposição da vegetação original 

retirada do solo, de forma a recuperar as propriedades superficiais originais. Para 

isto, essa tecnologia utiliza a cobertura das edificações, onde se implantam camadas 

de vegetação, substrato, filtro, drenagem e impermeabilização, de modo a simular 

uma superfície de solo vegetado. De certa forma, essas coberturas podem ser 

entendidas como uma forma de reposicionamento da vegetação do solo retirada 

para a implantação da edificação (CAETANO et al., 2010). 

Segundo Rocha (2011), nos últimos 35 anos foi possível criar sistemas de 

cultivos bons, seguros e que podem ser aplicados a qualquer tipo de construção, 

trazendo as possibilidades de cidades inteiras serem transformadas em um novo 

conceito de cidade verde, porém em um curto espaço de tempo. 

A cobertura verde possui por objetivo, a aplicação da vegetação sobre a 

cobertura das edificações, estas devem receber um tratamento prévio, para que seja 

devidamente impermeabilizada, contendo uma barreira anti-raízes e drenagem, 

favorecendo a eficácia do processo (BALDESSAR, 2012). 

Essa tecnologia como um instrumento funcional para a civilização tem sua 

origem em regiões de todo o mundo (RODRIGUEZ, 2006). A primeira cobertura 

verde instalada no Brasil foi em 1936, no prédio do MEC por Roberto Burle Marx. O 

Banco Safra em São Paulo aderiu em 1988 no e em 1992, foi projetado os jardins do 

Vale do Anhangabaú em São Paulo pelas arquitetas Rosa Grená Kliass e Jamil 

Kfouri (TOMAZ, 2005), como pode ser visto na figura 1. 
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 Figura 1 - Prédio da Prefeitura- SP 

 
                           Fonte: Korzenieski (2016). 

A utilização de telhados verdes não é somente um atrativo estético, mas 

também tem grande importância para o reestabelecimento do ciclo hidrológico, 

perdido no processo de consolidação da composição urbana. E está totalmente 

alinhado com a abordagem sustentável para a qual a drenagem urbana vem 

evoluindo (NETO, 2016). 

Segundo o estudo de caso sobre o uso de telhado verde no Sudeste 

brasileiro, Gatto e Filho (2012) puderam verificar a eficácia desta técnica e afirmar 

seu poder de adaptação ao clima tropical. Eles destacaram também a abundância 

nacional de materiais naturais que podem ser usados na execução do telhado verde.  

2.2 TIPOS DE COBERTURA VERDE 

A escolha do modelo de teto verde a ser usado dependerá de cada 

edificação, devendo levar em consideração o tipo de laje e qual o objetivo esperado 

com a instalação desta cobertura (SILVA, 2011, p.29). 

Os telhados verdes são divididos em extensivo, semi-intensivo e intensivo 

(IGRA, 2011). Segundo Santos et al. (2009) os extensivos têm a concepção 

intrínseca de ser quase “autossustentáveis”, ou seja, de necessitar de pouca 

manutenção. Em contra partida os telhados que requerem uma razoável 

profundidade de solo, são chamados de intensivos, devido ao “intensivo” trabalho de 

manutenção que demandam e consequentemente o seu maior custo de implantação 

e manutenção (DUNNETT; KINGSBURY, 2004; PECK, 1999). Já os semi-intesivos, 
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tem a vegetação em um formato não tão denso e comprido como o intensivo, porém 

com o custo, estrutura e manutenção do mesmo (IGRA, 2011). 

Nos telhados intensivos é necessária uma espessura de substrato de no 

mínimo 30 cm conforme Figura 2, pois são compostos por vegetações mais densas 

e de raízes mais profundas. Este modelo é projetado para que visitantes frequentem 

a cobertura dos edifícios, logo requer irrigação, manutenção e adubação frequente 

(IGRA, 2011). Deve haver uma adequada estruturação no tipo intensivo devido ao 

seu alto peso quando a cobertura se encontrar saturada (MINKE, 2004). 

Figura 2: Esquematização das camadas de telhados verde 
intensivo 

 
                                 Fonte: Savi (2012, p. 33). 

Conforme IGRA (2011) o sistema extensivo é destinado a telhados que não 

possuem capacidade de suportar cargas elevadas, sendo usadas plantas de baixo 

crescimento e que requerem uma nutrição moderada. Este tipo de cobertura requer 

espessamento de substrato não muito profundo, conforme Figura 3 (normalmente 10 

cm), necessitam de pouca água e manutenção. Nestes telhados normalmente se 

aplica o gramado como pode ser observado na Figura 4, não havendo sobrecarga 

significativa na estrutura, o peso é próximo ao de coberturas de telhas de concreto 

(SILVA, 2011; KÔEHLER et al., 2001). 
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  Figura 3: Esquematização das camadas do sistema extensivo 

 
    Fonte: Savi (2012, p.34). 

Como alternativa de vegetação pode ser usada às suculentas no modelo 

extensivo, elas não quererem regas frequentes por armazenar água em suas folhas 

e talos. Em geral, os tetos verdes extensivos são colocados em coberturas planas 

que possuam uma inclinação de até 5º, pois permite que ocorra o escoamento mais 

lento da água. Nos casos onde a inclinação ultrapassa os 20º podem ser feitas 

barreiras para impedir o fluxo de água (TOMAZ, 2008).  

         Figura 4: Telhado verde de uso extensivo 

 
      Fonte: Savi (2012, p.34). 
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Alguns autores destacam o emprego do sistema semi-intensivo, possuindo 

vegetação de médio porte, Figura 5, havendo necessidade de manutenção mais 

constante que o modelo extensivo (NASCIMENTO, 2008).  

Figura 5: Esquematização das camadas do sistema semi-
intensivo 

 
Fonte: Savi (2012, p.35) 

 A escolha da vegetação é de extrema importância, ela deve dar prioridade a 

espécies nativas da região levando em consideração qual o modelo de telhado 

verde a ser adotado. No sistema extensivo as espécies devem ser resistentes à seca 

e tolerante ao sol e vento, podendo ser usado também misturas de musgos, 

suculentas, ervas e gramíneas. Nos telhados semi-intensivos por possuírem 

espessamento de substrato maior que o do extensivo, é possível a utilização de 

plantas perenes, herbáceas e até pequenos arbustos como a lavanda. Já em 

telhados intensivos é permitido a implantação de plantas perenes, arbustos e 

árvores, além de objetos para compor um ambiente agradável a ser visitado 

(TOMAZ, 2008; IGRA, 2011).  
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3. IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Segundo Heneine (2008), o telhado vivo, como também é chamado o telhado 

verde, começou a ganhar força em 1960 na Alemanha, e a partir daí começaram a 

escrever livros e artigos sobre essa tecnologia a fim de incentivarem arquitetos a 

adotarem a ideia em seus projetos, melhorando consequentemente o ambiente 

urbano. 

Para obtenção de uma cobertura verde é necessário camadas que o 

ofereçam sustentação, impermeabilização e funcionalidade. Isto deve ser baseado 

em uma análise de cargas sobre o telhado quando apresentar-se seco ou saturado, 

calculando desta forma o peso da drenagem, substrato e cobertura vegetal (MINKE, 

2004).  

3.1 MÉTODOS DE APLICAÇÃO 

Segundo Araújo (2007) e Savi (2012) o telhado verde tem sua estrutura 

composta por vários elementos, são eles: 

1: Estrutura: elemento estrutural, neste é necessário considerar as cargas 

permanentes e as cargas acidentais, podendo utilizar suporte estrutural do tipo laje 

de concreto, tabuado de madeira, chapas de compensado estruturado, placas 

cimentícia, telha metálica, Steel Deck (laje composta por telha de aço galvanizado e  

camada de concreto). 

2: Camada impermeabilizante: protege  elemento estrutural contra infiltrações, 

materiais como os betuminosos e sintéticos também podem ser utilizados. Esta 

camada deve estar em conformidade com o elemento estrutural, e ser bem 

executada, a fim de se evitar futuras patologias na edificação. 

 3: Isolante térmico: este elemento é usado em conformidade com a 

quantidade de energia solar que a cobertura absorve. O poliestireno extrudado é um 

material isolante térmico utilizado normalmente. 

 4: Membrana de proteção contra raízes: O crescimento das raízes é 

controlado evitando  danos ao sistema. Ela é uma trama de grande densidade 

impedindo que as raízes penetrem em suas fibras, pode também ser feita de lonas 

de polietileno (PEAD), as mesmas usadas em caminhões, protegendo a estrutura de 

danos mecânicos. 
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Nos casos em que a base da membrana de proteção de raízes não é 

uniforme, é indicado aplicação de uma membrana protetora, podendo ser um feltro 

ou uma camada de areia para que haja a uniformização e prevenir rasgos na manta. 

Aplica-se esta camada geralmente sobre a camada de drenagem ou embaixo dos 

módulos de retenção de água 

5: Camada drenante: Drena o excedente de água do solo e armazena água 

para as plantas, evitando regas frequentes. É composta por argila expandida, brita 

ou seixos de diâmetros semelhantes, sendo essencial para o funcionamento do 

sistema de drenagem, possuindo entre 7 a 10 cm de espessura. Na Europa com 

frequência os elementos industrializados a base de poliestireno são usados por 

possuírem ação antitérmica.  

É importante que a argila expandida seja coberta por uma manta de retenção 

de substratos, de forma a garantir que o substrato entre no sistema de drenagem 

tornando-o ineficaz. 

6: Camada filtrante: Impede com que haja a lixiviação do solo através do uso 

de manta geotêxtil.  

7: Solo: O solo, substrato orgânico, precisa ter uma drenagem satisfatória, 

não sendo argiloso, apresentando uma composição mineral de nutrientes ideal para 

o crescimento da vegetação. O espessamento da camada de substrato irá depender 

do modelo de telhado verde, pois esta está diretamente relacionada a extensão do 

sistema radicular das plantas. 

O substrato é a camada de suporte da vegetação, esta tem a função de 

oferecer nutriente e água as plantas. É importante avaliar qual vegetação a ser 

usada, pois solos muito férteis podem ser negativos quando se trata do sistema 

extensivo já que pode provocar o crescimento exagerado da vegetação 

rapidamente, o que não é viável para este modelo.  

Segundo Nascimento (2008) os telhados extensivos devem fazer o uso de 

substratos orgânicos ou inorgânicos. Os substratos inorgânicos são os mais 

indicados para a composição de uma cobertura verde, isto porque não compactam 

com o peso do sistema, fazendo com que haja permeabilidade e levidade. Na Figura 

6, pode-se observar os diferentes tipos de substratos que podem ser usados na 

cobertura verde. 
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         Figura 6: Tipos de substratos 

 
         Fonte: Pimentas (2012). 

8: Vegetação: Selecionada de acordo com o clima local, tipo de teto verde, 

substrato a ser usado e tipo manutenção. Caso o sistema adotado não possua 

irrigação é necessário à escolha de uma espécie que seja resistente à seca.  

Para determinar o tipo de vegetação a ser usada deve-se considerar desde a 

espessura do substrato, inclinação da cobertura, exposição ao vento, direção do sol, 

sombra decorrente de outras coberturas e objetos, até a precipitação local. 

      Figura 7: Composição típica de um telhado verde 

 
       Fonte: Adaptado de Theodosiou (2009). 

A construção da cobertura verde, segundo Araújo (2007) possui seis etapas: 

1ª - Construção das muretas de contenção sobre a laje com paredes de 

alvenaria rebocadas com argamassa e drenos pré-instalados.  

 2ª - Aplicação de impermeabilizante na laje e nas muretas, sendo a 

quantidade de aplicações estabelecida pelo fabricante. 
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 3ª - Colocação do material que compõe a camada de drenagem. 

 4ª - Colocação de manta geotêxtil para auxiliar a filtração. 

 5ª – Introdução de substrato contendo espessura de acordo com o porte das 

plantas. 

 6ª – Introdução de mudas ou plantas para composição do futuro telhado 

verde. 

        Figura 8: Detalhes Construtivos 

 
        Fonte: Araújo (2007). 

As formas de aplicação e construção de um teto verde podem ser 

classificados como de aplicação contínua, com módulos pré-moldados ou aéreo 

(PEREIRA, 2007). 

O sistema de aplicação contínua, Figura 9, é o modelo mais difundido e antigo 

de cobertura verde, o substrato é colocado em contato direto com a base, que deve 

estar previamente impermeabilizada e protegida por diferentes camadas. Estas são 

feitas de acordo com a estrutura e o clima da região. Em locais de clima ameno a 

utilização de uma camada que dificulte a condensação de vapor d’água na camada 
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isolante se faz necessário e no clima tropical há a camada de impermeabilização, 

drenagem, filtragem e de solo (FERREIRA, 2011 apud SANTOS 2017). 

                Figura 9: Residência com telhado verde contínuo 

 

                Fonte: Ecotelhado (2007). 

A cobertura aérea consiste em uma vegetação que se encontra separada de 

sua base, não dispõe do mesmo efeito isolante que as outras coberturas, porém 

ainda assim possui vantagens. Na Figura 10, pode-se observar a instalação deste 

tipo de teto verde, consistindo em uma tela metálica com pés de maracujá, 

auxiliando na redução de temperatura sem que haja impedimento da luminosidade e 

diminuindo os ruídos da chuva (FERREIRA, 2011 apud SANTOS, 2017). 

                  Figura 10: Cobertura aérea com plantio de maracujá 
 

                                      
 

 

 

 
 

                              Fonte: Bernandes (2007). 

O telhado verde do tipo módulo pré-moldados, Figura 11, é um modelo de 

cobertura de rápida execução, e em geral é vendida por empresas especializadas. 

Eles são uma espécie de bandeja rígida contendo o substrato e as plantas 

desenvolvidas para aplicação direta e breve sobre a estrutura. As bandejas possuem 

um tamanho ideal facilitando o manejo, podendo conter diferentes espécies de 

plantas (FERREIRA, 2011 apud SANTOS, 2017). Os módulos de retenção de água 

(25 l/m²) garantem que haja água disponível para as plantas evitando a rega, este 

quando saturado de acordo com o fabricante pesa 61 kg/m² (SAVI, 2012). 
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               Figura 11: Módulos pré-moldados. 

 

                    Fonte: Ecotelhado (2012). 

Há ainda as técnicas de cobertura verde alveolar e a laminar. O sistema 

alveolar é compreendido por módulos que possuem subdivisões onde se 

encontramos o substrato. Esses alvéolos recebem forrações de baixo porte ou 

gramas, são indicados para telhados com uma declinação baixa ou lajes planas, 

este sistema reserva uma boa quantidade de água (D’ELIA, 2009). 

A vegetação no momento que atinge a saturação, a água vaza pelas laterais 

onde é conduzida a drenagem impedindo com que haja umidade na laje (D’ELIA, 

2009). A cobertura verde alveolar pode ser subdivida em três subcategorias. O 

sistema alveolar simples tem seu processo compreendido em: aplicação da camada 

anti-raízes, camada alveolar que possui a função de armazenar água e de drenar a 

água quando em demasia, camada de retenção de nutrientes, e finalizado com 

substrato e vegetação (BLANCO, 2012). Esse passo a passo pode ser observado 

nas Figura 12.  

 

 



22 

 

Figura 12: Membrana Anti-raízes, membrana alveolar e membrana de  
retenção de nutrientes, respectivamente. 

 
 Fonte: Adaptado de Ecotelhado (2011). 

Já o sistema alveolar grelhado é possível ter uma diversidade de espécies de 

plantas. É composto por membrana antirraízes, membrana alveolar, membrana de 

retenção de nutrientes, grelha tridimentional e finalizada com substrato leve e a 

vegetação (Figura 13) (BLANCO, 2012). 

Figura 13: Membrana Antirraízes (A), Membrana Alveolar (B), 
Membrana de      Retenção de Nutrientes (C), Grelha Tridimensional (D). 

 
         Fonte: Ecotelhado (2011) adaptado. 

O sistema alveolar modular (Figura 14) é compreendido em módulos e com 

laje revestida de membrana antirraízes, membrana alveolar, membrana de retenção. 

Este modelo permite também com que seja cultivada uma variedade de espécies de 

vegetação, inclusive a vegetação nativa (BLANCO, 2012). 
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              Figura 14: Camadas do sistema alveolar modular 

 
              Fonte: Ecotelhado (2011). 

O sistema laminar é caracterizado por possuir uma lâmina d’água, a água que 

é recolhida pode ser reutilizada (BLANCO, 2012).  Os módulos de piso elevados são 

postos sobre a laje impermeabilizada, após é aplicada a membrana de retenção, e 

colocado o substrato leve fibroso. E finalmente a inserção das placas de grama 

(D’ELLIA, 2009) Figura 15.  

Figura 15: Módulos de piso elevado (1), membrana de retenção de 
água (2), substrato leve fibroso (3), encaixe de placas de grama (4), 
detalhe da lâmina de água com dreno lateral (5) 

 
          Fonte: Adaptado de D’Ellia (2009). 

O telhado verde depois de implantado requer manutenção periódica, como a 

rega (Figura 16), poda, verificação das plantas que morreram para que sejam 

substituídas.  É necessário que haja um suporte à vegetação até que esta cubra 

totalmente a cobertura do telhado e após o seu desenvolvimento é preciso com que 

pelo menos uma a duas vezes ao ano haja a manutenção da cobertura retirando 
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ervas daninhas e aparando a cobertura. Para gramas e ervas, o material orgânico 

deve ser removida uma vez por ano. A cobertura verde intensiva é a que requer 

mais manutenção no decorrer de um ano (HENEINE, 2008). 

               Figura 16: Cobertura verde sendo regada. 

 
          Fonte: Ecotelhado (2011). 

O controle das ervas invasoras é de grande importância, pois elas captam os 

nutrientes do solo e prejudica a entrada da luminosidade no jardim sendo 

aconselhado o arranchamento manual das mesmas. Os insetos e pragas estão 

presentes, porém só há necessidade de intervir caso os mesmos não estejam 

controlados.  As doenças nas plantas geralmente são geradas por fungos, que 

acham o ambiente propício com alta umidade e calor, decorrente do excesso de 

regas ou a falta da luminosidade solar. Se a doença persistir, isto pode indicar que a 

planta não se adaptou naquele ambiente (SILVA, 2011). 

Segundo Seigneur (2009) apud Silva (2011), a resistência da laje deve ser 

igual ao acúmulo de água e ao peso total do teto verde. Desta forma evitando que 

haja infiltração, transbordamento, trincas na estrutura ou colapso. 

 A vegetação deve ser bem escolhida, pois plantas com desenvolvimento do 

sistema radicular profundo pode penetrar na impermeabilização e danificar o 

sistema. Além de influenciarem diretamente no custo de manutenção da cobertura 

verde (SILVA, 2011; TOMAZ, 2008).  
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4. PRÓS E CONTRAS DO TELHADO VERDE 

Segundo Lichtenberg (2006), o telhado verde é atrativo e de vasta 

aplicabilidade ao clima do Sudeste brasileiro, esta técnica auxilia na queda de 

temperatura, controle de regime das chuvas, diminuição dos casos de inundações e 

enchentes, bem como seu efeito estético. 

O telhado verde agrega valor às edificações, diminui os gastos com energia, 

aumentam notadamente o conforto térmico e acústico dos utentes e a qualidade da 

edificação (SATTLER, 2002). 

Esta tecnologia proporciona o bem-estar da sociedade trazendo efeitos 

benéficos saúde mental, evitando a depressão e gerando aumento da produtividade 

e interação com os arredores deixando a edificação harmoniosa e suave (Figura 17) 

(MINKE, 2004). Propicia também a purificação do ar absorvendo as partículas 

nocivas e metais pesados, e amenizando as ilhas de calor e a irradiação térmica no 

qual as edificações absorvem (ROLA, 2008). 

                  Figura 17: Telhado verde e o conforto visual 

 
                 Fonte: Kqm (2012). 

Para atenuar as paisagens urbanas, a cobertura verde se destaca por 

possibilitar a extensão das áreas verdes para locais onde antes não era possível.  

No período de 2005 a 2009 houve um crescimento considerável da construção em 

decorrência ao aumento do PIB, isto levou a redução das áreas verdes nas cidades 

e consequentemente a elevada impermeabilidade do solo (IBGE, 2008 apud RANK, 

2009; SILVA, 2011). 

 Minke em 2004 afirmou que se 10% a 20 % das coberturas tivessem o 

telhado verde, isso garantiria um clima urbano saudável. Estudos realizados por Jorg 
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Spangenberg apontaram que a utilização dos tetos verdes poderia reduzir de 1ºC a 

2ºC a temperatura das cidades, sendo a direção e a velocidade do vento fatores que 

auxiliarem nesta redução (D’ELIA, 2012). 

Spangenberg (2004) declarou que a utilização do telhado verde possui 

eficácia na diminuição da temperatura das coberturas em 15ºC, tornando mais 

confortável a vida dos moradores dos edifícios e reduzindo a utilização do ar 

condicionado e por consequência o gasto com a energia. 

A vida útil da edificação é afetada pela radiação solar, pois os materiais 

usados para a sua construção sofrem com as trocas de calor, armazenando a 

radiação solar e a expelindo em forma de calor deixando os centros urbanos até 

17ºC mais quentes (PIERGILI, 2007). 

Cerca de 11% do consumo de energia no Brasil é utilizado em prédios 

comerciais. No Rio de Janeiro os edifícios comerciais e públicos consomem em 

torno de 50% de energia devido ao ar condicionado e até 70% em prédios que 

contenham vidro (LAMBERTS, 1997). Logo, além dos efeitos estéticos, duráveis e 

de interação os telhados verdes contribuem diretamente para a diminuição do 

consumo de energia (SILVA, 2011).  

Em alguns países o uso do telhado verde para a geração de renda é uma 

realidade, nela pode haver o cultivo de ervas medicinais, temperos e plantas 

ornamentais (SILVA, 2011). Na Rússia, Tailândia, Colômbia, Haiti e Canadá os 

telhados verdes são usados para cultivo de alimentos (TOMAZ, 2008). 

A biodiversidade é amplificada com o uso desta tecnologia, havendo o 

equilíbrio em torno da vegetação, criando microclimas, absorvendo calor, auxiliando 

na manutenção do ciclo oxigênio-gás-carbônico que é indispensável para a 

renovação ao ar atmosférico. Há também, por conseguinte a atração de pássaros, 

besouros, insetos, borboletas e outros, para este novo ecossistema, sendo 

importante a implantação de vegetação nativa para a consistência do mesmo 

(DIMOUDI e NIKOLOPOULOU, 2003 apud ARAÚJO, 2007). 

Com a edificação das cidades teve o enterro de áreas que poderiam reter de 

15 a 17% do volume de água das chuvas, diminuindo os episódios de enchentes em 

regiões onde há grande intensidade de chuva (SILVA, 2011). Di Giovanni e Cruz 

(2010) fizeram um protótipo de um teto verde e mediram diversas vazões de água 
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com várias intensidades simulando a chuva, e obtiveram como resultado uma 

eficiente captação de água, demonstrando o êxito do sistema.  

Segundo Pioversan (2013) o teto verde apresentou-se como isolante acústico 

reduzindo a poluição sonora, a qual é responsável por estresse, distúrbio do sono, 

cansaço, pressão alta, dentre outros. 

Segundo Blanco (201s), a utilização das coberturas verdes na edificação 

assegura benefícios ao meio urbano. Almeida (2008), afirma que se grande parte 

das edificações fizesse uso das coberturas vegetais, a escala de áreas verdes 

existentes seria quase o dobro do que a alcançada pelas coberturas comuns. 

A utilização das coberturas verdes sobre prédios auxilia no cenário de 

mudanças climáticas e aquecimento global, sua implantação em pequeno espaço de 

tempo pode vir a mudar fatos preocupantes como: a falta de espaços verdes, poeira, 

enchentes, calor excessivo, baixa produção de alimentos e ressecamento 

atmosférico.  

Em uma experiência realizada por Portland- EUA, o telhado verde, em relação 

ao telhado convencional, demonstrou grandes vantagens: (1) reteve de 10 a 35% do 

volume de água proveniente da chuva em época chuvosa e 65 a 100% em época de 

seca; (2) reduziu os picos de escoamento de chuvas intensas; (3) reteve a 

deposição atmosférica e retardou a degradação dos materiais que compõem o 

telhado, reduzindo os volumes e diminuindo o carreamento dos poluentes. 

O (4) melhora a qualidade do ar, já que o filtra, previne o aumento da 

temperatura e armazena carbono; (5) conserva energia, por isolar as construções, 

reduzindo os impactos das ilhas de calor urbanas; (6) a vegetação permite 

evotranspiração sazonal, promove a fotossíntese, o oxigênio, o balanço de carbono 

hídrico; (7) realocação dos espaços verdes perdidos com as edificações, no entanto 

não equivalente a uma floresta. 

 O (8) bônus de zoneamento de área de piso, 0,3m² de coeficiente de área de 

pavimento adicional para cada 0,09m² de Telhado Ecológico quando a construção 

cobrir mais de 60%; (9) redução de taxas de drenagens urbanas podendo chegar a 

45%; (10) aprovado como medida de gestão de água da chuva para todas as 

necessidades atuais das cidades; (11) habitat para insetos e pássaros; (12) 

amortece ruídos, elimina luzes ofuscantes, alternativa estética, oferece recreação 
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passiva; (13) custos compensáveis-reduz os equipamentos de chuva, economiza em 

energia, aumenta o valor do aluguel e da propriedade, reduz a necessidade do uso 

de materiais isolantes, reduz o volume de esgoto, além da criação de indústrias e 

empregos; (14) durabilidade- membrana impermeável protegida da ação da 

temperatura e da exposição solar dura mais de 36 anos (LIPTAN; STRECKERS, 

2003). 

De acordo com Rola (2008 apud Carvalho 2017), o telhado verde possui 

vantagens no âmbito social, econômico e ambiental, as quais se tornam expressivas 

na melhora da qualidade de vida da sociedade que habita os grandes centros 

urbanos. O uso desta técnica atua em diversos eixos da sustentabilidade, e possui 

grandes vantagens conforme mostra o Quadro 1. 

Quadro 1 : Vantagens dos telhados verdes 

TIPO DE 

VANTAGEM 
VANTAGEM 

S
O

C
IA

L
 

O contato com o que se tem de essencial e primitivo- a vida 

vegetal, o mineral, a água e os animais – responsáveis pelo conforto 

pscicológico 

Promoção da diversidade visual no ambiente urbano, uma 

vez que as coberturas verdes vivas se contrapõem à massa 

acinzentada construída da cidade 

Criação de referenciais urbanos para promover a orientação 

dos habitantes da cidade 

Medida compensatória que pode evitar que ocorram cheias 

urbanas, e também a mobilização da população local. 

Promoção do bem-estar por ser paisagisticamente agradável 

de serem contemplados 

 

E
C

O
N

Ô
M

IC
A

 Economia de energia utilizada no aquecimento e resfriamento 

do ambiente interno, já que a amplitude térmica da cobertura com 

terra e vegetação é muito menor do que uma cobertura 

convencional 
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Continuação: 

TIPO DE 
VANTAGEM 

 

VANTAGEM 

E
C

O
N

Ô
M

IC
A

 

 

Proteção da impermeabilização contra a radiação ultravioleta 

e os diferenciais extremos de temperatura, promovendo a eficiência 

energética e prolongamento da vida útil 

Redução dos prejuízos gerados em eventos de cheias 

urbanas, visto que as coberturas verdes podem atuarna redução da 

magnitude e ocoência desses eventos 

Aumento do valor da propriedade 

Produção de alimentos em pequena escala 

Redução do dimensionamento das galerias pluviais devido à 

retenção da água precipitada promovida pelo telhado verde 

A
M

B
IE

N
T

A
L
 

Atuação positiva no clima da cidade e da região 

proporcionada pela retenção de poeira e substâncias contaminantes 

suspensas no ar 

Melhora da termodinâmica urbana: entrada de ar fresco e 

saída de cargas de emissão 

Aumento da área verde útil 

Absorção do ruído 

Redução do efeito da ilha de calor 

Total integração do edifício com o entorno 

Retenção da água da chuva pelo telhado verde 

Podem contribuir para que não ocorram cheias urbanas 

Retenção do material particulado da poluição atmosférica 
urbana. 

Criação de um ambiente propício para o desenvolvimento de 
plantas e animais, promovendo um ambiente com maior 
biodiversidade. 

 Fonte: Neto (2016, p.117). 

As principais desvantagens do telhado verde segundo Cecchin (apud Rathke 

2012) são:  
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1- Regiões de clima com alta umidade o substrato pode permanecer 

saturado, não retendo um volume de água considerável. 

2- O telhado verde só pode ser implantado em uma estrutura apropriada que 

o suporte. 

3-  A falta de manutenção pode levar a danificação da estrutura, sobrecarga 

e infiltrações. 

4- Alto valor de implantação e manutenção. 

5- Vegetação inapropriada pode morrer quando exposta a altas temperaturas 

e a precipitação das chuvas. 

Em meio a tantas vantagens, o telhado verde também possui algumas 

desvantagens, estas podem estar relacionadas com o tipo de telhado verde a ser 

implantado, ou até mesmo em relação ao sistema por um todo, como se pode 

observar no Quadro 2.  

   Quadro 2: Desvantagens da cobertura verde 

SISTEMA INTENSIVO 
SISTEMA SEMI-
INTENSIVO 

SISTEMA EXTENSIVO 

Alta sobrecarga na 
estrutura 

Média sobrecarga na 
estrutura 

Não são projetados para uso 
intenso de público 

Requer reforço estrutural, o que carece mão de obra 

Os materiais leves que 
compõem o sistema, quando 
não fabricados no país, tem na 
maioria seus custos elevados 

Requer manutenção intensa, aumentando 
consideravelmente os custos 

Necessidade de fertilização intensa o que compromete a 
água residual que carreia excessos de NPK, considerado 
poluente das águas pluviais 

Os sistemas de maturação tradicionais usados mais 
intensamente na década de 60 (mas ainda em uso, apesar 
de raramente) eram aplicados apenas em novas 
construções, as quais possuíam projeto de reforço 
estrutural, o que excluía a parte já consolidada da cidade. 

O plantio deve ser feito em 
período de clima ameno 

Biodiversidade indesejada. Dependendo do tipo de vegetação adotada, o telhado se torna um 
“lar” para a proliferação de insetos indesejáveis 

Possível alteração da aparência da vegetação com a mudança das estações do ano 

Necessidade de um estudo a piori dos aspectos bioclimáticos locais para a adequada seleção 
do sistema mais apropriado a ser aplicado, bem como a precisa triagem dos seus materiais 
constituintes e plantas autóctones. Este tempo para estudo prévio pode elevar os custos 
iniciais, mas se faz premente, pois aumenta as chances de longevidade da maturação. Por se 
tratar de um sistema vivo, quanto maior a maturação instalada, maior é a garantia de 
durabilidade de sua estrutura de suporte. 

Adaptação de telhados já existentes, que não são formados por lajes, para receber o sistema 

Alto custo inicial, que pode ser recuperado em até 3 anos 
Fonte: Neto (2016, p.117). 
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Em prédios onde há o cultivo de ervas, legumes, frutas e flores comestíveis, 

no telhado verde, tem como desvantagem a poluição das mesmas, pois as plantas 

absorvem com facilidade as impurezas não sendo recomendado o uso desses 

produtos (SILVA, 2011). 

Lichtenberg (2006) destacou como desvantagens iniciais a possibilidade de 

sobrecarga da estrutura e a manutenção, que geram aumento das despesas, bem 

como a complexidade na identificação das infiltrações e das falhas na 

impermeabilização. 

As desvantagens, em geral, são relativas ao custo de implantação e de 

manutenção das coberturas verde. Nos centros urbanos, os prédios comerciais, em 

sua maioria não foram projetados para adquirir a cobertura verde, logo para sua 

aplicação, talvez sejam necessárias mudanças estruturais preparando-os para 

recebê-la, pois caso não forem realizadas, pode tornar inviável o seu emprego.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante desta revisão de literatura fica evidente que a utilização da cobertura 

verde sobre as edificações sempre foi algo fortemente presente ao longo da história, 

sendo utilizada a princípio como necessidade para adaptação com a temperatura 

local, posteriormente utilizado como elemento estético e atualmente como elemento 

sustentável a fim de amenizar os impactos ambientais causados ao longo dos anos. 

Conforme visto, sua utilização apresenta inúmeras vantagens ambientais se 

tratando das melhorias da qualidade atmosférica em áreas urbanas, controle de 

calor, redução da vazão pluviométrica e aumento da biodiversidade na zona urbana. 

As vantagens podem ser sociais relacionadas à estética no qual proporcionam um 

ambiente bonito e agradável para o agrupamento de pessoas e uma composição 

diversificada na paisagem. Havendo também as vantagens econômicas relacionadas 

aos programas de incentivo de eficiência energética gerando redução monetária aos 

que aderirem e a possibilidade de empregos nas áreas de especialização em 

coberturas vivas. 

No Brasil esta é uma técnica em ascensão, que por meio de incentivo de 

trabalhos acadêmicos e divulgação em mídias sociais sobre a importância da 

cobertura verde, os seus benefícios, e aplicações trazendo melhorias nas 

edificações através da redução de problemas ambientais, custos com energia 

elétrica e trazer maior conforto e contato do meio urbano com a natureza. 
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