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Resumo: Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre os telhados verdes no 
planejamento urbano. Os telhados verdes se caracterizam pela aplicação de cobertura 
vegetal nas edificações, utilizando impermeabilização e drenagem adequadas e 
surgem como uma alternativa de cobertura capaz de proporcionar várias vantagens 
sobre as coberturas convencionais. Dentre as principais, pode-se citar: diminuição do 
escoamento superficial da água, melhoria nas condições de conforto ambiental das 
edificações, visual paisagístico, aumento de áreas vegetadas nas cidades, contribuindo 
também nas questões relacionadas ao problema do aquecimento global. Essa nova 
técnica agrega soluções para vários problemas dos aglomerados urbanos, fazendo 
com que cresça o seu uso, principalmente em áreas urbanas com plano diretor. 
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1. Introdução: 

 

A urbanização crescente, a diminuição das áreas verdes, o aumento exponencial 

da população vem se tornando característicos nos últimos anos. Segundo dados do 

IBGE (2005), no Brasil cerca de 80% da população vivem em áreas urbanas. Essa 

transformação do ambiente natural em construído contribui para a impermeabilização 

do solo, processo que provoca a elevação do escoamento superficial das águas e 

menores taxas de infiltração, acarretando em um aumento no pico da vazão e 

conseqüentemente, inundações. 

A mudança da paisagem natural para a urbana também pode gerar impacto na 

troca de calor com a atmosfera. Em aglomerações urbanas, as superfícies com baixa 

porosidade como telhados tradicionais, calçamentos, prédios, paredes e pavimentos 

feitos de materiais convencionais da construção absorvem mais a energia solar e a 

transformam em calor sensível, fazendo com que haja as chamadas “ilhas de calor 

urbano”, ou seja, a superfície desses materiais aumenta a temperatura e, 

conseqüentemente, eleva o calor do ar circundante. 

Em função da preocupação crescente de pesquisadores e da população sobre 

os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas que o planeta enfrenta, 



investe-se no uso de tecnologias sustentáveis, principalmente na construção civil e 

possibilidades que colaborem com o meio ambiente; alternativas que revertam certos 

efeitos são estudadas e aproveitadas. Os telhados verdes são uma opção construtiva 

que pode minimizar impactos e trazer benefícios para o ambiente local. 

Os telhados verdes, ecotelhados, coberturas vivas ou coberturas verdes são 

estruturas que se caracterizam pela aplicação de cobertura vegetal nas edificações 

com impermeabilização e drenagem adequadas. 

Os telhados verdes são estruturas que se caracterizam pela aplicação de 

cobertura vegetal nas edificações. Consistem basicamente em uma camada da 

vegetação, uma camada de substrato (onde a água é retida e a vegetação é escorada) 

e uma camada de drenagem responsável pela retirada da água adicional. 

Segundo Krebs (2005, p. 20), “estas coberturas são uma alternativa construtiva 

que oferece a possibilidade de utilização de materiais locais, apresentando 

comprovados benefícios térmicos e acústicos.” Além dessas vantagens, podem-se citar 

outras como: diminuição da água de escoamento pluvial, melhoria na vida útil do 

telhado, formação de microecossistemas, contribuição no combate ao efeito estufa e 

melhora do visual paisagístico. Ainda pode-se afirmar que “a possibilidade de utilização 

de coberturas vivas, nas cidades pode promover, também, ganhos na umidificação e 

filtragem de partículas do ar [...], sobretudo onde se encontram grandes aglomerações 

edificadas” (KREBS, 2005, p. 20). Os ecotelhados podem ser divididos em extensivos e 

intensivos, de acordo com a camada de solo, as espécies de plantas e a estrutura que 

os compõem. 

 

2. Material e Métodos: No desenvolvimento da pesquisa foi realizada a análise de 

bibliografia existente sobre o assunto estudado. 

  

3. Desenvolvimento: 

 

É crescente a preocupação com os impactos ambientais que as aglomerações 

urbanas e suas construções causam e a procura de alternativas que utilizem menos o 

uso de recursos naturais não-renováveis. Segundo Krebs (2005, p. 20), “desta maneira, 

busca-se trazer para a construção civil o compromisso com uma linguagem 

arquitetônica, econômica e sustentável, desde o planejamento até a pós-ocupação das 

edificações.” 



Os ecotelhados representam uma alternativa que compõem uma mudança de 

paradigmas projetuais, oferecendo a possibilidade de utilização de materiais locais, 

apresentando benefícios térmicos e acústicos, ganhos na umidificação do ar, 

suavização de altas temperaturas e filtragem de material particulado e gases nocivos à 

saúde humana (KREBS, 2005). Nos ecotelhados utiliza-se o princípio de trazer a 

vegetação para a cobertura das edificações como medida compensatória em relação 

ao que foi tirado da natureza no processo de transformação do ambiente natural em 

construído. A principal característica dos telhados verdes é a de ser um subsistema 

que interage com as condições climáticas do lugar onde se encontra. 

 Um planejamento urbanístico sustentável de uma cidade pode ser beneficiado 

por uma série de soluções pautadas na economia de energia, racionalidade do 

consumo, redução das emissões de poluentes e na manutenção do ciclo hidrológico 

local (OLIVEIRA, 2009). 

E é nesse contexto, de melhoria qualitativa nas cidades, que os ecotelhados 

estão inseridos, visando que as infra-estruturas das cidades sejam mais ecológicas. No 

Brasil, o conhecimento e a aplicação dessa técnica é incipiente, mas na Alemanha, por 

exemplo, o conceito de telhado verde é amplamente difundido. 

Segundo Peck apud Oliveira (2009, p. 34), “atualmente na Alemanha existem 

dez milhões de metros quadrados de telhados verdes.” Os alemães são incentivados a 

terem telhados verdes em suas casas, obtendo créditos por área verde. Se as cidades 

aplicassem esta tecnologia em metade de seus imóveis, a sensação térmica iria 

melhorar em até 50%. No Brasil, que é um país de clima tropical, no qual se verificam 

altas temperaturas durante boa parte do ano, a utilização de telhados verdes seria 

bastante proveitosa (OLIVEIRA, 2009). 

 

3.1 Classificação dos telhados verdes 

 

A literatura pesquisada identifica dois tipos de telhados verdes. Os intensivos e 

os extensivos, classificação baseada na espessura da camada do substrato, nos tipos 

de plantas usados e na necessidade de manutenção. 

Os chamados telhados verdes intensivos, ou acessíveis, referem-se àqueles 

com camadas de substratos superiores a 20 cm e somente são possíveis em 

coberturas planas. Eles são como um jardim no topo dos edifícios: abertos ao uso de 

pessoas, fazem a função de uma área de recreação, proporcionando benefícios sociais 



aos seus usuários, agregando valor comercial ao edifício e utilizando várias espécies 

de plantas, canteiros e até mesmo pequenos lagos. Por essa razão exigem fortes 

elementos estruturais para suportar seu peso, necessitando de manutenção elevados. 

Devido às características especiais necessárias para mantê-los são menos comuns do 

que extensos telhados verdes (OLIVEIRA, 2009; KREBS, 2005). 

Já os telhados extensivos (inacessíveis), por sua vez, possuem uma camada de 

substrato menor, geralmente próxima de 10 cm, e podem ser executados tanto em 

coberturas planas, quanto inclinadas. A vegetação desse tipo de cobertura é resistente 

e rasteira, com abastecimento de água e nutrientes por processos naturais, não 

precisando manutenções periódicas (OLIVEIRA, 2009; KREBS, 2005). 

 

3.2 Detalhes construtivos dos Telhados Verdes 

 

Segundo Araújo (2007), os elementos para compor a estrutura dos telhados 

verdes são: 

1-Laje: elemento estrutural onde devem ser consideradas as cargas 

permanentes e as cargas acidentais; também pode ser utilizado um outro suporte 

estrutural; 

2-Camada impermeabilizante: sua função é proteger o elemento estrutural de 

Infiltrações; pode ser utilizado materiais diferentes como betuminosos e sintéticos. 

3-Isolante térmico: é utilizado de acordo com a incidência de energia solar que a 

cobertura absorve; poliestireno extrudado pode ser utilizado como material isolante 

térmico; 

4-Camada drenante: tem como função dar vazão ao excesso de água no solo; 

pode ser constituída de argila expandida, brita ou seixos de diâmetros semelhantes, 

sendo fundamental para o sistema. Sua espessura pode variar de 7 cm a 10 cm; 

5-Camada filtrante: evita que a água das chuvas e das regas arraste as 

partículas de solo do telhado verde utiliza-se normalmente uma manta geotêxtil. Essa 

manta impede a passagem de substratos finos; 

6-Solo: substrato orgânico que deve possuir boa drenagem, de preferência um 

solo não argiloso que apresente uma boa composição mineral de nutrientes para o 

sucesso das plantas, a espessura varia de acordo com o tamanho das plantas, quanto 

maior forem as plantas, maior será a sua profundidade do solo. Em se tratando de 

coberturas extensivas, a altura varia entre 4 e 19 cm (com a camada drenante); 



7-Vegetação: consiste na parte vegetal propriamente dita; para a sua escolha é 

necessário o conhecimento do clima local, o tipo de substrato a ser utilizado, tipo de 

manutenção que será adotada no telhado verde; no caso de irrigações, o ideal é a 

escolha de plantas que não são exigentes à umidade, resistem bem ao estresse 

hídrico. 

 

 

Figura 1: Estrutura do telhado verde 
Fonte: ZINCO apud ARAÚJO, 2007. 

 

3.3 Benefícios dos telhados verdes 

 

Os ecotelhados surgem como uma alternativa que possui várias vantagens em 

relação aos telhados convencionais, dentre as principais pode-se citar as que seguem. 

 

 3.3.1 Conforto ambiental 

 

Uma das mais importantes vantagens das coberturas verdes, a vegetação do 

telhado verde, contribui para a estabilização do clima ao seu entorno, servindo de 

isolante térmico, trazendo benefícios para os usuários e economia de energia, pois 

reduz gastos com a climatização e os efeitos das “ilhas de calor urbano”. “Um estudo 

conduzido pelo Environment Canadá Found demonstrou uma redução de 26% nas 

necessidades de resfriamento artificial nos dias quentes e uma redução de 26% nas 

perdas de calor nos meses de inverno” (PIERGILI, 2007, p. 1). 

Ainda segundo Piergili (2007, p. 1), “materiais tradicionais de construção 

armazenam a radiação solar e re-emitem essa radiação na forma de calor, tornando as 

cidades até 17 graus ºC mais quentes do que as áreas vizinhas.” 



 

3.3.2 Redução do escoamento superficial 

 

Os efeitos dos telhados verdes no escoamento superficial consistem em: uma 

redução no volume e na velocidade da água escoada, devido a capacidade de 

retenção das plantas e atraso no pico do escoamento, pois ocorre absorção da água no 

telhado verde (CASTRO; GOLDENFUM, 2008). 

Segundo Piergili (2007, p.1), “pesquisas demonstraram que telhados verdes 

podem reter até 75% da água de uma chuva, liberando gradualmente essa água na 

atmosfera via condensação e transpiração, enquanto retém poluentes em seu solo.” 

Em termos quantitativos, “estudos demonstram que para uma cobertura verde leve de 

100m², cerca de 1400 litros de água de chuva deixam de ser enviados para a rede 

pública” (ABREU, 2009, p.1). 

 

3.3.3 Maior vida útil ao telhado 

 

Há a proteção do telhado verde sobre o telhado em que ele está instalado contra 

a luz do solar e grandes flutuações de temperatura, melhorando assim a vida útil do 

telhado.  Segundo Abreu (2009, p.1), “os telhados verdes reduzem também os efeitos 

danosos dos raios ultravioletas, os extremos de temperatura e os efeitos do vento, uma 

vez que nesses telhados a temperatura não passa de 25º C contra 60º C dos telhados 

convencionais.” Piergili (2007, p.1) descreve que “telhados verdes tem um ciclo de vida 

2 a 3 vezes mais longo do que telhados convencionais.” 

  

3.3.4 Formação de um microecossistema 

“Provêem um hábitat para plantas, insetos e outros pequenos animais que 

outrora teriam limitações de espaço em grandes” (PIERGILI, 2007, p.1). O telhado 

verde atua na cidade como um jardim que atrai insetos, pássaros, borboletas e outras 

espécies. 

 

3.3.5 Combate ao efeito estufa 

Devido às plantas que compõe o telhado verde, é realizada a fotossíntese que 

purifica e filtra o ar, funcionando como um “pulmão”, seqüestrando o carbono da 

atmosfera. 

 



3.3.6 Melhora do visual paisagístico 

Os telhados verdes trazem mais harmonia, bem estar e beleza para os 

moradores da edificação. A simples visão de uma área verde pode ter benefícios para 

a saúde humana, refletidos de forma positiva sobre os gastos públicos. Alguns estudos 

já demonstraram que a recuperação dos traumas pós-operatórios em pacientes é mais 

rápida quando se tem vista para uma paisagem natural (WILSON, 2002). 

 

3.3.7 Atrativo para pontos comerciais 

Grandes áreas abandonadas ou sub-utilizadas no topo de edifícios podem dar 

lugar a jardins, hortas e parques (quando possível), proporcionando grande visibilidade 

do prédio que tenha telhado verde para com as edificações vizinhas. Além disso, os 

ecotelhados podem incrementar os espaços de lazer disponíveis na cidade, sem 

ocupar os espaços supervalorizados no solo urbano. 

 

3.3.8 Ampliação do conforto acústico 

Os telhados verdes funcionam também como excelentes isolantes do som 

melhorando o conforto acústico do local onde ele é instalado. 

 

O solo, as plantas e o ar serão usados como isolante contra o som. O substrato 
tende a bloquear freqüências de som mais baixas e as plantas as freqüências 
mais altas. Um telhado verde com uma camada de substrato de 12 cm de 
profundidade pode reduzir o som em 40 decibéis e uma de 20 cm pode reduzir 
o som em 46 a 50 decibéis (MARY et al, 2008, p. 6). 
 

3.3.9 Aumento de áreas verdes 

As coberturas verdes servem para amenizar os impactos do desenvolvimento 

urbano e ampliar as áreas de vegetação das cidades. Segundo Araújo (2007), há uma 

preocupação dos planos diretores das grandes cidades com a adequação ambiental, 

sendo que o aumento das áreas verdes é um tema quase que obrigatório na 

elaboração de planos diretores. 

A construção de parques urbanos e o incentivo para a manutenção das áreas 

verdes já se tornou uma realidade urbana e a possibilidade das coberturas verdes se 

tornarem mais populares do que realmente são, pode ser um fator positivo no 

planejamento urbano do século XXI. Os urbanistas e arquitetos que utilizarem os 

telhados verdes podem contar com mais um elemento importante para a adequação 

urbana aos planos diretores das cidades. 

 



3.4 Desvantagens dos telhados verdes 

 

- Custo de implantação do sistema e sua devida manutenção; 

- Caso o sistema não seja aplicado de forma correta, pode gerar infiltração de 

água e umidade dentro do edifício; 

- Não é toda a estrutura que pode suportar um telhado verde; 

 

4. Considerações finais 

 

 Percebe-se que os telhados verdes vêm se tornando uma alternativa ecológica 

e sustentável aos meios urbanos, pois trazem muitas vantagens em relação aos 

problemas ambientais comuns nas grandes cidades.  

Conforme apresentado, os ecotelhados melhoram o conforto térmico das 

cidades, contribuindo para a minimização de um problema que vem aumentando nos 

grandes centros urbanizados, as “ilhas de calor urbano”. Além disso, contribuem para 

um menor uso de energia na climatização, o que favorece a minimização do uso de 

recursos naturais e aumenta as áreas verdes que praticamente não existem mais em 

grandes metrópoles, criando microecossistemas e funcionando como filtradores de ar. 

Um dos pontos que as coberturas verdes mais contribuem nos problemas que 

assolam os aglomerados urbanos é sobre a redução do escoamento superficial, 

retendo assim a água que ocasionaria picos na vazão e conseqüentemente enchentes.  

Levando-se em conta que a maioria da rede de drenagem encontra-se obstruída por 

resíduos sólidos urbanos destinados de forma incorreta, qualquer redução no 

escoamento superficial diminuiria a possibilidade de eventos desastrosos de 

inundações.  

Os ecotelhados também vêm se difundindo devido à importância de uma visão 

mais ecologicamente sustentável, onde se busca não só alternativas viáveis 

economicamente, mas também alternativas que se mostrem melhores e mais “limpas” 

para o meio ambiente. Com este enfoque, muitos planos diretores visam adequação 

ambiental e por este motivo estão usando os telhados verdes como uma das formas de 

conseguir uma cidade ambientalmente mais correta. 
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