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RESUMO 

O presente trabalho aborda o assunto coberturas verdes, estruturas estas que possuem vegetação em 

cima das mesmas e ajudam a reduzir os problemas atuais gerados por uma urbanização acelerada 

despreocupada com o meio ambiente. Essa técnica traz benefícios estéticos, pelo seu uso como 

paisagismo, e se espalha com rapidez por muitos países devido ao apelo ambiental atual e aparente 

degradação do meio ambiente causada pela poluição e desenvolvimento das cidades. No entanto, tal 

técnica já era conhecida na antiguidade e em países germânicos e atualmente tem começado a 

intensificar pesquisas sobre as mesmas em países de língua inglesa. Existem dois principais tipos de 

coberturas verdes, as intensivas e as extensivas. As extensivas comportam plantas de pequeno porte 

que se adaptam a praticamente qualquer situação e não necessitam de manutenção constante. As 

coberturas intensivas suportam plantas de maior profundidade e peso, além de necessitar de mais 

cuidados com manutenção. As coberturas verdes, tanto intensivas quanto extensivas, necessitam de 

camadas bem dimensionadas para garantir o perfeito funcionamento do sistema. A 

impermeabilização e a drenagem são itens de grande importância para garantir durabilidade e 

funcionalidade, evitando a degradação da estrutura devido à água e permitindo uma manutenção 

mínima do jardim. Com a construção de uma coberta verde, é promovido um maior isolamento 

térmico, pois os raios solares não atingem diretamente a estrutura da laje e o calor consegue mais 

dificilmente chegar aos cômodos internos da edificação. Esse fenômeno permite que se economize 

no uso de ar-condicionado, reduzindo o consumo de energia elétrica e a emissão de gases poluentes 

na atmosfera. A utilização de coberturas verdes tem a capacidade de criar um ecossistema, uma vez 

que atrai insetos, pássaros e outros bichos ajudando na manutenção das espécies e integrando 

natureza com urbanização. Dentre os principais benefícios da construção dessas cobertas estão o 

controle de enchentes pela redução de volume das redes pluviais, coleta de água da chuva, 

reaproveitamento dessa água, melhoria na qualidade do ar e maior isolamento térmico e acústico. A 

nova mentalidade de construção com sustentabilidade reforça o valor e importância das coberturas 

verdes. Assim, com o exposto pretende-se mostrar os benefícios, limitações, cuidados relacionados 

a coberturas verdes, bem como desenvolver um manual de construção de uma cobertura verde 

laminar extensiva. 

 

Palavras-chave: Coberturas verdes, sustentabilidade, ilhas de calor urbanas, conforto térmico. 
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ABSTRACT 

The present paper is about green roofs, structures that have vegetation on them and help reduce the 

current problems generated by accelerated urbanization unconcerned with the environment. Such 

technique brings aesthetic benefits, as it can be used as landscaping, and has spread fast to many 

countries due to current environmental appeal as well as apparent degradation of the environment 

caused by pollution and development of cities. However, this technique was already known in 

ancient times and in Germanic countries and nowadays research on them has begun to be intensified 

in English-speaking countries. There are two main types of green roofs: intensive and extensive. 

Extensive green roofs support small plants that adapt to almost any situation and do not require 

constant maintenance. The intensive ones support larger plants in terms of depth and weight as well 

as they require more maintenance. Both intensive and extensive green roofs demand well scaled 

layers to ensure perfect operation of the system. Waterproofing and drainage are items of great 

importance to ensure durability and functionality, avoiding degradation of the structure due to water 

and requiring minimal maintenance of the garden. By building a green cover it is promoted greater 

thermal insulation as the rays do not directly affect the structure of the slab and it is more difficult 

for the heat to reach the inner rooms of the building. This phenomenon makes it possible to save on 

the use of air conditioning, reducing electricity consumption and greenhouse gas emission in the 

atmosphere. The use of green roofs enables the creation of an ecosystem attracting insects, birds 

and other animals, assisting in the maintenance of species and integrating nature with urbanization. 

The main benefits of building these roofs are flood control as it reduces storm water runoffs, 

rainwater collection, reuse of this water, improved air quality and greater thermal and acoustic 

insulation. The new mentality of building with sustainability reinforces the value and importance of 

green roofs. Therefore, this study aims at showing the benefits, limitations, care related to green 

roofs, as well as developing a manual to build a laminar extensive green roof. 

 

Keywords: green roof, environmental appeal, thermal insulation, sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Engenharia tem como função evoluir seus conceitos e aprimorar sua tecnologia 

para tornar possível a manutenção da humanidade no planeta com menores impactos 

ambientais. Além disso, procura estar sempre em busca de algo melhor, mais eficaz e 

eficiente, materiais mais modernos e que, agregadosMM a bons projetos, podem trazer 

benefícios. 

Com o crescimento, desenvolvimento e urbanização desordenada das grandes 

cidades, vários fenômenos se fazem presentes nessas regiões alterando microclimas, gerando 

ilhas de calor urbanas e efeito estufa, aumentando a temperatura e a reverberação do som, 

entre outros fatores. Dessa forma, o estudo a seguir aborda as coberturas verdes ou coberturas 

ajardinadas, seus benefícios e como essa técnica, já utilizada em tempos antigos, pode ser uma 

solução ambiental que efetivamente tende a atenuar os problemas de temperatura e poluição 

enfrentados atualmente nas grandes cidades. 

A elaboração de um projeto de cobertura verde é algo não muito complicado de se 

realizar, fica bastante agradável quando feito em conjunto com uma ambientação e traz 

benefícios para os usuários do sistema. Dentre as vantagens, podemos citar que a utilização de 

jardins nas coberturas dos edifícios e casas pode reduzir a temperatura dos ambientes abaixo 

dela, tais coberturas retém a poluição física e sonora em suas folhas, e atenuam os efeitos das 

ilhas de calor e efeito estufa, sendo assim um bom recurso a se utilizar em coberturas de 

grandes cidades. 

 

1.1 A problemática 

 

O trabalho tem como finalidade estudar a literatura sobre as coberturas verdes, 

analisar os benefícios adquiridos ao utilizar essa técnica, apresentar considerações sobres seus 
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tipos, finalidades e camadas, além de elaborar um manual de construção com as técnicas 

construtivas ideais. 

Este manual demonstra a construção de cobertas verdes passo a passo, com o 

detalhamento de cada parte, de forma que alguém interessado pelo assunto possa executar as 

técnicas contidas no mesmo e construir sua própria cobertura verde, melhorando seu 

microclima e posteriormente em maior escala, com a adoção desses métodos por todos. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Geral 

Este estudo tem como principal objetivo estudar e detalhar as técnicas 

construtivas para execução de coberturas verdes. 

 

1.2.2 Específicos 

O presente trabalho tem como objetivos específicos: 

• Estudar os benefícios das coberturas verdes; 

• Estudar a composição de suas camadas; 

• Apresentar as etapas construtivas de uma cobertura verde; 

• Observar aspectos de manutenção e durabilidade do sistema; 
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2 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

 

Com a finalização da etapa introdutória do trabalho, os capítulos a seguir se 

apresentarão da seguinte maneira: Revisão Bibliográfica, no qual será discorrido sobre os 

principais assuntos pertinentes ao estudo, tais como tipos de cobertas, principais materiais 

utilizados, tipos de vegetação utilizável, materiais para irrigação, estrutura de coberta mais 

adequada, entre outros. Em seguida o assunto é abordado de uma forma prática ilustrando os 

passos para a construção de uma cobertura verde. Consta também uma visita técnica feita ao 

Edifício Paço do Bem que é descrita abaixo. Adiante, será apresentado um capítulo intitulado 

Metodologia, que apresenta a forma escolhida para o aprofundamento deste estudo. Em 

seguida, o capítulo Conclusão, no qual consta o parecer de quão eficiente e vantajoso é 

construir uma cobertura verde e aborda a visita de um aspecto comparativo com o estudo 

realizado. Em seguida é apresentada a Bibliografia, onde estão os autores e obras utilizadas 

para a pesquisa do presente trabalho. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

As coberturas ajardinadas aparecem como uma criação recente, em alguns países, 

sendo já utilizadas em outros países, como resultados de evoluções técnicas constantes. No 

entanto, é verificado que a sua utilização começa na antiguidade, quando as primeiras 

civilizações utilizavam nos edifícios os denominados jardins suspensos. Nessa fase, a 

vegetação era vista apenas com uma função ornamental, mas, ao longo dos tempos, as 

técnicas evoluíram e com elas vários estudos foram realizados, de modo a comprovar os 

benefícios associados à utilização das coberturas ajardinadas, desde benefícios ambientais e 

sociais a econômicos. Desse modo, a criação de espaços verdes nos telhados é atualmente 

uma forma de valorização ecológica, de reabilitação do espaço urbano que sofre constantes 

perturbações por parte do Homem, bem como de conforto e saúde humana. Na presente 

dissertação, pretende-se verificar os benefícios do uso de coberturas ajardinadas associado a 

vários exemplos práticos de aplicação na cidade de Fortaleza em habitações populares, 

analisando-se o interesse e viabilidade financeira na sua utilização. Adicionalmente verifica-

se que os benefícios não são apenas ambientais e sociais, mas também econômicos, por 

exemplo, com a criação de hortas nos telhados, em uma perspectiva de desenvolvimento 

sustentável. Finalmente é pretendido com esta dissertação identificar alguns dos riscos e 

oportunidades da utilização de coberturas ajardinadas para habitações populares, com a 

sugestão de novas formas para o aumento da sua utilização, bem como da receptividade a esta 

nova técnica de construção sustentável. 

 

3.1 Contexto histórico 

 

Apesar de parecer algo moderno e recente, a origem das coberturas verdes é de 

tempos remotos, por volta de 600 a.C., na antiga Mesopotâmia (atual Iraque).As construções 

com jardins suspensos eram chamadas Zigurates, sendo o mais famoso deles denominado 

Etemenanki, que possuía 91 metros de altura com mesma largura e comprimento da base. O 
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mais preservado deles é chamado Nanna, localizado na cidade de Ur. Também puderam ser 

vistos outros exemplos de jardins suspensos, como os da Babilônia, em 450 a.C. Tais 

estruturas eram caracterizadas pelo fato de elementos arquitetônicos se destacarem mais que 

elementos naturais, e foram chamados assim por serem coberturas planas de palácios 

ajardinados com plantas e flores. Tal construção ocupava cerca de 16.000 m² e os jardins 

eram distribuídos em patamares suspensos até uma altura de 100 metros, de onde se tinha uma 

bela vista. 

Enquanto as cobertas verdes ainda parecem novidade no Brasil, as mesmas 

começam a se tornar comum nos Estados Unidos e, por outro lado, já possuem uma longa 

história na Europa. Até meados do século XX, a prática de construção de coberturas verdes 

era tida como popular. Já, na década de 1960, com o aumento da preocupação com a 

qualidade do meio ambiente e seus sinais de degradação, o interesse por essas técnicas foi 

renovado. Novas pesquisas acerca da tecnologia dos diferentes componentes da cobertura 

com vegetação foram surgindo, inclusive estudos sobre agentes inibidores de raízes, 

membranas impermeabilizantes, solos mais leves e espécies de plantas adequadas a situações 

extremas. 

Na Alemanha do século 19 também era muito comum o uso de coberturas verdes 

nas construções das casas rurais, pois tais coberturas tornavam a construção mais barata e 

protegiam as casas contra incêndios. Por volta dos anos 1980, houve um aumento no 

desenvolvimento das coberturas verdes no mercado alemão, crescendo de 15% a 20% ao ano. 

Tal crescimento foi estimulado por leis municipais, estaduais e federais que subsidiavam de 

35 a 40marcos por metro quadrado de área verde a ser construída. 

Muitos fabricantes europeus de cobertas verdes começaram a se arriscar em 

grande quantidade no mercado norte-americano. Porém, encontravam muita dificuldade em 

vender tais produtos devido à falta de informações sobre desempenho dos mesmos, não 

encontravam exemplos e havia muitas barreiras de cunho cultural e político que não tinham 

interesse em investir em novas tecnologias a favor da natureza. 
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3.2 Tipos de coberturas verdes 

 

As coberturas verde podem ser classificadas de acordo com seu método 

construtivo como laminares, alveolares e modulares. As laminares são assim chamadas pois é 

constituída por camadas de materiais sobrepostos, cada um com uma função específica no 

sistema. As alveolares são denominadas assim, pois é constituída por alvéolos e cada muda é 

plantada em uma cavidade alveolar. As modulares são, assim chamadas, por serem módulos, 

que em cada um tem várias mudas, já possui drenagem independente em cada módulo e tem 

como característica a fácil instalação. 

Para a IGRA, International Green Roof Association, (2011), os critérios descritos 

na Tabela I abaixo, podem ser utilizados para caracterizar três formas diferentes de Telhados 

Verdes: 

 

 

Tabela I - Tipos de telhado verde e suas características. 

Itens 
Telhado Verde 

extensivo 
Telhado Verde semi-

intensivo 
Telhado Verde 

intensivo 

Manutenção Baixo Periodicamente Alto 

Irrigação Não Periodicamente Regularmente 

Plantas 
Sedum, ervas e 

gramíneas 
Gramas, ervas e arbustos 

Gramado, arbustos e 
árvores 

Altura do 
sistema 

60 - 200 mm 120 - 250 mm 150-400 mm 

Peso 60-150 kg / m 2 120-200 kg / m 2 180-500 kg / m 2 

Custos Baixo Meio Alto 

Uso 
Camada de proteção 

ecológica 
Projetado para ser um 

telhado verde 
Parque igual a um 

jardim 

Fonte: International Green Roof Association 

 

3.2.1 Coberturas verdes intensivas 

As coberturas verdes intensivas são aquelas que necessitam de cuidados mais frequentes de 

manutenção como poda, fertilizantes e rega. Esse tipo de cobertura requer maior camada de  
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Fonte: http://rodrigobarba.com/blog/2009/07/29/materia-sobre-teclado-verde/ 

solo, que pode variar de 15 cm a 30 cm e pode abrigar árvores de maior porte como mostra a  

Figura I acima. 

3.2.2 Coberturas verdes extensivas 

Coberturas verdes com vegetação extensiva utilizam peuqenas plantas resistentes 

à seca e com pouca necessidade de irrigação, como visto na Figura II abaixo. São bastante 

leves e dispensam estruturas complexas para se desenvolverem. A colocação deste gênero de 

cobertura implica que seus custos de manutenção são residuais. 

 

Figura I – Exemplo de cobertura verde intensiva. 
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Tais coberturas necessitam de uma camada de 5 a 15 centímetros de profundidade 

para que possam ser plantadas plantas suculentas resistentes a seca e às intempéries.  

 

 

3.3 Considerações estruturais 

 

A prática do uso de coberturas verdes adiciona peso extra à laje, o que 

necessariamente requer a consideração nos cálculos estruturais de acordo com a dimensão do 

projeto. 

Dessa forma, com relação ao peso, o sistema extensivo com substrato de 5 a 15 

cm de espessura aumentará a carga no telhado para aproximadamente 70 a 170 Kg por m², 

enquanto que o telhado intensivo verde com solo base do substrato acima de 15 cm irá impor 

à cobertura um peso adicional entre 290 a 970 Kg por m².  

Figura II - Exemplo de cobertura verde exetensiva. 
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Independente da solução adotada, a estrutura da laje deve ser dimensionada para 

dar suporte às cargas dispostas do acúmulo de água e de todo o peso do sistema. As 

coberturas extensivas são mais leves e geralmente se enquadram dentro da capacidade da 

maioria das estruturas. 

 

3.4  Tecnologias e vegetação 

3.4.1 Sistemas de desenvolvimento das coberturas verdes 

Uma cobertura verde exige muitos cuidados e preocupações na elaboração do 

projeto. O sistema funciona com a sobreposição de camadas que são a barreira de raízes, 

camada de proteção, camada de drenagem, camada de filtro e nível de plantas. 

 

3.4.2 Barreira antirraiz 

Membrana que evita a danificação do sistema pelas raízes. 

 

3.4.3 Sistema de impermeabilização 

Na construção de uma cobertura verde é necessário ter certeza que a laje esteja 

impermeabilizada de forma correta, pois podem ocorrer infiltrações devido ao acúmulo de 

água em cima da mesma. 

Os materiais impermeabilizantes a serem utilizados dependem da especificação do 

tipo do projeto e da preferência de quem vai executar. Os materiais utilizados podem ser 

Polietileno de alta densidade (PEAD), cimento polimérico, manta asfáltica geotêxtil ou com 

tratamento anti-raiz, dependendo do tipo de vegetação utilizada no projeto. 

Deve-se ter grande atenção na escolha dos materiais para a camada de 

impermeabilização, pois há chances da laje sofrer danos causados pelo crescimento das raízes 

usadas na cobertura. 
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3.4.4 Camada de drenagem 

A camada de drenagem é responsável pela eliminação do excesso de água, assim 

toda a cobertura verde deve ter uma camada drenante, que pode estar combinada com uma de 

filtro. Essa camada filtrante impede a passagem de impurezas do solo permitindo somente a 

chegada da água na camada de drenagem, a qual também pode ser equipada com pequenos 

reservatórios que armazenam parte da água drenada. A água armazenada nessas cavidades 

sofre evaporação, umidifica e oxigena a lâmina de substrato superior. 

Existem sistemas vendidos prontos no mercado que são bastante sofisticados e 

desempenham várias funções, proporcionando excelentes condições de vida para a vegetação, 

porém é possível elaborar um bom projeto utilizando materiais não tão caros e que podem ter 

um desempenho tão bom quanto, ou melhor. 

Devido à espessura e peso, a camada é feita com materiais bastante leves, 

utilizando-se de uma maneira mais comum plástico e borracha, no entanto podem ser usados 

outros materiais tais como restos de telhas quebradas, argila expandida e cascalho, como 

mostra a Figura III abaixo. 

Figura III - Materiais para drenagem. 



18 

 

 

 

 

A argila expandida é uma excelente opção para utilização nessa camada, pois é 

leve e não agrega grandes cargas adicionais à estrutura, ajuda na hidratação do substrato por 

capilaridade. Além de ter propriedades isolantes térmicas e acústicas, sua capacidade de 

drenagem é muito boa quando aliado a uma barreira para impedir a passagem de materiais 

arenosos para dentro do sistema. 

 

3.4.5 Camada filtrante 

A camada filtrante separa as camadas de plantas e substratos das camadas 

drenantes e garante que não ocorra o entupimento da drenagem devido à passagem de 

pequenos siltes, húmus e matéria orgânica. Esta camada é geralmente composta por geotêxteis 

que têm características que dão resistência e durabilidade ao projeto, como pode ser visto na 

Figura IV a seguir. 

Fonte: Acervo Substrato Arquitetura Boimática. 

 

Figura IV - Camada de geotêxtil filtrante. 
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3.4.6 Meio crescente ou substrato 

O meio crescente é a principal camada da coberta verde, é nela onde vão se 

desenvolver as plantas cultivadas e é de suma importância o correto dimensionamento e 

manutenção da mesma. 

Tal camada tem que ser dimensionada especificamente para o tipo de planta que 

vai se desenvolver. Há a necessidade de estudar a altura corretada camada de substrato para a 

zona de raízes, um abastecimento de água de acordo com o projeto e uma boa fertilização 

balanceada, bem como a aeração dessa camada. 

Um fator muito importante nessa camada é ao tamanho dos grãos e a proporção de 

material orgânico. Dependendo de cada tipo de projeto, existe uma gama de opções de 

substrato para resolver qualquer problema de estabilidade, permeabilidade, frio, vento, 

retenção de água, aeração, pH, entre outro; exemplo disso é a utilização de cacos de telha, 

argila expandida e pedra pomes para manter a umidade do substrato. 

 

3.4.7 Nível de plantas 

O nível de plantas é a camada que fica acima do substrato. Em uma cobertura 

verde extensiva simples pode ser utilizada uma camada de grama comprada cultivada ou 

sementes, e a mesma ficará com aproximadamente 8 cm de espessura, como pode ser visto na 

Figura V abaixo. 

 

Fonte: http://parquessustentaveis.blogspot.com.br/2010/12/telhado-verde-solucao-esta-no-substrato.html 

Figura V - Camada de vegetação. 
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3.5 Seleção de plantas 

 

Nesse projeto utilizaremos uma cobertura do tipo extensiva, como dito 

anteriormente, que tem que resistir a altas temperaturas, incisão de radiação solar intensa, 

ventos, poucos nutrientes e também terá limitação de espaço para raízes. 

As plantas mais indicadas para esse tipo de cobertura são suculentas, sendo as 

principais: Sedum e Semprevivum. Essas plantas absorvem o dióxido de carbono durante a 

noitee durante o dia, com a incidência de a luz solar, produzem glicose para sobreviver. Tais 

espécies estão aptas a armazenar bastante água e por isso podem resistir muito bem a períodos 

de seca. 

É bastante comum a utilização de grama, pois há a praticidade da mesma já vir em 

blocos prontos e, assim, em poucos dias a cobertura verde ficar pronta. 

 

3.6 Retenção de água 

 

Pela grande capacidade de reter água e atrasar o escoamento, a cobertura verde 

reduz significativamente o fluxo de água no sistema de tubulação que drena a água para as 

ruas ou para um sistema de drenagem interno. 

A capacidade de retenção da água varia com a permeabilidade do solo, altura de 

substrato e outros materiais usados no sistema, cada um com seus coeficientes específicos. O 

coeficiente de escoamento é de suma importância em casos de necessidade de eficiência de 

drenagem para municípios com problemas de cheias. 
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3.7 Benefícios de construções com coberturas verdes 

3.7.1 Benefícios estéticos 

Com o avanço da urbanização, as cidades ficaram repletas de estruturas de 

concreto diminuindo sensivelmente a interação da população com a natureza, além de ser 

desagradável aos olhos.  

A vista da maioria das coberturas urbanas nos dias de hoje retrata a falta de 

comprometimento humano com a natureza, observam-se arranha-céus cada vez maiores e 

construídos com mais frequência, sem que haja preocupação com a condição climática que 

está sendo alterada para pior. 

Com a atual difusão nas empresas de uma cultura de comprometimento com a 

natureza, está sendo possível uma realocação da natureza nas edificações trazendo a beleza 

das plantas, árvores e arbustos para as cobertas e paredes dos prédios das cidades. Dessa 

forma, os arquitetos demonstram grande interesse no uso desse recurso, pois se podem obter 

ambientações bem diferenciadas, integrando a paisagem natural com a modernidade das 

edificações e promovendo o bem estar de seus clientes. 

Assim, as estruturas de concreto bem como os arranha-céus não precisam 

continuar da maneira como estão, uma vez que os espaços verdes tornam o meio bem mais 

alegre, vivo e bonito. Agregando-se o verde a essas edificações magníficas pode-se ter um 

impacto bem menor na natureza, colocando ainda mais verde do que tinha antes e 

consequentemente deixando a paisagem mais bela, como visto na casa da Figura VI abaixo. 
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Fonte: http://artvidade.wordpress.com/2012/10/05/telhado-verde/ 

A utilização da coberta verde em edificações comerciais e industriais de grande 

porte pode trazer benefícios enormes, pois dispõem de espaços grandes e com grande 

potencial de cultivação e isso daria beleza ao lugar, tornando-o mais agradável. Ainda, mesmo 

em lugares inacessíveis, porém visíveis, as plantações de cobertas atrativas podem ser 

benéficas. 

 

3.7.2 Benefícios psicológicos 

As cobertas verdes têm surtido efeitos positivos de conforto e bem estar em seus 

usuários tanto em ambientes internos quanto externos. Os efeitos terapêuticos ao ter 

ambientes com plantas e natureza ao redor já são conhecidos, tais como a redução do estresse 

e pressão arterial, alívio de tensões e aumento de sentimentos positivos. Sabe-se de casos de 

pacientes que tiveram uma melhora significativa no seu quadro clínico ao terem contato com 

espaços verdes nos hospitais. 

Figura VI - Benefícios estéticos. 
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Tais cobertas também promovem uma ação terapêutica com o trabalho de 

jardinagem, que é necessário para a manutenção da coberta. Além disso, ainda têm o poder de 

amenizar o ambiente urbano com o uso da vegetação (LAAR, 2001). 

 

3.7.3 Benefícios amenizadores 

A construção de uma coberta verde traz diversos benefícios para as edificações e 

para o ambiente, primeiramente de forma local e, dependendo da aderência da população ao 

método, passa a ter um efeito global. 

Entre os vários efeitos amenizadores, podemos citar que as mesmas reduzem o 

efeito das ilhas de calor em meio urbano devido a propriedades ambientais da vegetação 

como: retenção de umidade e sequestro de CO2; criam uma reserva de água para 

aproveitamento da própria coberta; reduzem a velocidade e a quantidade de água que é 

drenada para as ruas, reduzindo enchentes; reduzem a temperatura das edificações e servem 

como climatizadores naturais; além de trazerem benefícios para o bem estar psicológico do 

usuário. 

 

3.7.4 Produção de alimentos 

Com a construção da cobertura verde pode-se implantar a horticultura com a 

finalidade de se obter alimentos para uso próprio e até mesmo em restaurantes pode-se fazer a 

utilização dessa técnica. Já existem casos de restaurantes e empresas que fazem esse uso da 

coberta e geram seus próprios recursos para a elaboração de seus pratos, como exemplo pode-

se citar o hotel Fairmont Waterfront em Vancouver, como mostra a Figura VII abaixo.  
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Fonte: http://southcoastenergychallenge.org/blog/wp-ontent/uploads/2012/10/cn_image_2.size_.fairmont-

waterfront-vancouver-vancouver-british-columbia-101467-3.jpg 

A cobertura verde pode ser aproveitada para horticultura com grandes vantagens 

principalmente no caso de projetos de casas populares. A produção de alimentos próxima ao 

consumo tem sido apontada com elemento de sustentabilidade na idealização da cidade do 

futuro. 

 

3.7.5 Isolamento e eficiência energética 

Buscando novas tecnologias para amenizar o problema do consumo de energia, o 

telhado verde foi redescoberto e tem sido um aliado na redução das ilhas de calor nas grandes 

cidades, fazendo com que se reduzam as temperaturas internas das edificações e no entorno, 

melhorando assim a qualidade do ar e controlando o efeito estufa. 

Figura VII - Chefe de cozinha em Fairmont Waterfront Hotel em Vancouver. 
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A cobertura verde é eficiente na redução das temperaturas das coberturas, pois 

proporciona maior conforto térmico e como consequência reduz do uso de ar-condicionado, 

gerando assim uma economia de energia elétrica e a redução de emissão de gás carbônico, 

uma vez que se usa menos resfriamento artificial. 

Os principais fenômenos que ajudam nessa eficiência térmica são a redução da 

radiação solar e diminuição da temperatura do ar devido ao sombreamento e 

evapotranspiração.  

 

3.7.6 Isolamento térmico  

Muito concreto e pavimentação nos grandes centros urbanos causam o aumento 

da temperatura. Esse calor é atenuado pela utilização do teto jardim, pois a camada de 

vegetação intercepta a luz natural e reduz o calor irradiado por meio da evapotranspiração das 

plantas. Tal cobertura verde protege tanto do calor como também mantém a temperatura 

interna no inverno. 

O isolamento térmico tem como principais fatores a absorção da radiação das 

plantas durante o processo de fotossíntese, que pode captar grande parte da energia, e a 

espessura da cobertura verde, a qual exerce função de uma grande manta isolante. 

Esses fatores podem ter contribuições significativas na redução da variação 

térmica e assim estabilizam a temperatura em diferentes horas ao longo do dia, já que se 

absorve energia durante o dia e mantém-se a temperatura durante a noite. Tal estabilização é 

presente em quaisquer estações do ano, pois durante o inverno também se pode observar que 

as cobertas verdes auxiliam as edificações, uma vez que armazenam calor dentro dos 

ambientes internos e ajudam a manter o ambiente interno fresco protegendo a cobertura da 

ação direta dos raios solares. 

Segundo Spangenberg (2004), o telhado verde é eficiente na redução da 

temperatura das coberturas em 15º C, dando aos moradores das edificações conforto térmico 

com consequente diminuição do uso do ar condicionado e redução do consumo de energia. 
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Dessa forma, os profissionais da construção civil têm a difícil tarefa de elaborar 

projetos assegurando que os materiais estejam dentro dos padrões de beleza, durabilidade e 

conveniência.  

 

3.7.7 Isolamento Acústico 

Solo, vegetação e camada de ar presa entre as plantas e as superfícies construídas 

podem funcionar como isolantes acústicos. O solo tende a bloquear os ruídos, absorvendo-os. 

A redução da poluição sonora se dá através da transformação da energia sonora 

em movimento das folhas, além da grande absorção de sons por parte da camada de cobertura. 

 

3.7.8 Benefícios ambientais 

3.7.8.1 Biodiversidade e fauna nos telhados 

A cobertura viva tem a capacidade de atrair insetos externos a edificações, como 

besouros, borboletas, dentre outros, e que são de grande importância para a vida de outros 

seres, tais como pássaros. Há insetos que são característicos do interior de edificações, como 

baratas e moscas, e que geralmente são atraídos por uma falta de higiene e cuidado dos 

usuários. 

Assim, uma das vantagens ambientais é que esse tipo de solução tem o aspecto 

positivo de contribuir para a formação de um miniecossistema, restabelecendo o espaço vital 

para outras espécies na cidade. 

 

3.7.8.2 Poluição do ar 

A cobertura verde é uma grande aliada ao processo de remoção de gás carbônico. 

Tal processo ocorre com frequência principalmente em oceanos, florestas e demais 

localidades onde os organismos capturam o gás carbônico e lançam oxigênio na atmosfera por 

meio da fotossíntese. Dessa forma, as plantas capturam e estocam o gás carbônico, evitando a 

emissão e permanência desses gases na atmosfera. 
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“As plantas também retiram partículas em suspensão no ar, o que torna muito 

mais agradável o ambiente, como se pode verificar em parques e espaços arborizados. Outro 

benefício diz respeito à fotossíntese, uma vez que a retirada de gás carbônico do ar ajuda no 

combate ao aquecimento global” (ROCHA, 2009). 

Segundo ROCHA, para cada 10 mil metros quadrados desses elementos 

instalados é possível sequestrar cerca de 50 toneladas de carbono. 

O desmatamento e urbanização são grandes fatores que agravam a poluição 

atmosférica, pois reduzem a área verde e aumentam a circulação de matérias no ar causando 

danos à saúde de muitas pessoas. 

Dessa maneira, a cobertura verde tem a capacidade de filtrar o ar fazendo com que 

as partículas aderidas às superfícies das folhas sejam levadas pela chuva posteriormente. Um 

dos benefícios devido a essa filtragem pode ser observado na redução de doenças de cunho 

alérgico. 

 

3.7.8.3 Redução das ilhas de calor urbanas 

Ilhas de calor é o nome dado a um contraste térmico em distribuição espacial, 

geralmente observado entre uma área mais urbanizada e outra menos urbanizada ou periférica. 

Alterações da umidade do ar, da precipitação e do vento também estão associadas à presença 

do fenômeno. 

Este fenômeno tem como origem a presença de edificações e as alterações na 

paisagem feitas pelo ser humano nas cidades. Com uma menor capacidade térmica e 

densidade dos materiais utilizados no meio urbano, além da redução significativa de área 

verde, o problema só tende a aumentar. 

A redução das áreas vegetadas em áreas bastante urbanizadas diminui a extensão 

das superfícies de evaporação e evapotranspiração. Isso acarreta em uma alteração de 

microclimas urbanos, fazendo que o calor se acumule mais em regiões densamente povoadas 

e alteradas, como pode ser visto na figura abaixo. 
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A utilização da técnica de cobertura verde, traz benefícios bastante significativo 

para as grandes cidades reduzindo esse efeito, pois reinsere na cidade a evapotranspiração, 

percolação de água e uma menor capacidade de retenção de calor, como pode ser visto na 

Figura VIII abaixo. 

 

Fonte: http://cidadaniaecologica9.blogspot.com.br/2013_03_01_archive.html  

 

3.8 Durabilidade 

 

Coberturas verdes geram desconfiança à primeira vista, pois é comum pensarmos 

que um jardim em cima de uma cobertura poderá trazer acarretar em goteiras e infiltrações. 

Porém, caso o projeto seja bem elaborado e tenha uma execução de qualidade, a cobertura 

verde pode prolongar a vida útil de sua estrutura. 

A exposição diária ao sol aquece a cobertura danificando os materiais 

betuminosos utilizados como impermeabilizante, a radiação ultravioleta pode mudar a 

composição química degradando as propriedades mecânicas do material. A cobertura verde 

também é um excelente isolante térmico que combate a dilatação térmica devido às oscilações 

de temperatura entre o dia e a noite, contribuindo tanto para a durabilidade da manta 

impermeabilizante quanto da laje. 

Figura VIII - Ilhas de calor urbana. 
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4 MÉTODOS CONSTRUTIVOS E CONSIDERAÇÕES 

 

 

No presente tópico será tratado o referido assunto abordando as técnicas 

construtivas, especificando o material, suas camadas e os métodos para a execução da 

cobertura verde extensiva laminar. 

 

4.1 Etapas construtivas para cobertura verde 

 

Existem várias maneiras de se construir uma cobertura verde. Os principais 

aspectos que devem ser levados em consideração são: o tipo de cobertura que se deseja fazer, 

o orçamento limite, a frequência de manutenção e o tipo de vegetação a ser utilizada. 

Será utilizado o tipo de cobertura verde extensiva laminar devido ao menor 

orçamento, manutenção e vegetação de pequeno porte, resultando em uma cobertura bonita, 

eficiente e de custos reduzidos. 

A construção de uma cobertura verde demanda muitos cuidados. A seguir estão 

listados, discriminados e ilustrados os passos necessários para executá-la e os cuidados que se 

deve ter. 

 

4.1.1 Regularização do piso  

A primeira providência a ser tomada para a construção de uma cobertura verde é a 

verificação da estrutura, ou seja, certificar-se se a mesma está de acordo com a carga adicional 

que ela terá que sustentar. A segurança é primordial em obras de engenharia, pois lidam com 

vidas. 

Após essa verificação pode-se executar a regularização do piso que irá receber a camada 

drenante. Nessa etapa deve-se atentar para a inclinação necessária para uma correta drenagem 

e escoamento da água do sistema. Uma boa drenagem influencia diretamente na qualidade do 
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seu sistema, pois é o que irá assegurar que as raízes da vegetação não irão apodrecer devido 

ao acúmulo de água, sendo que a inclinação ótima é em torno de 2% a 8%, como na Figura IX 

abaixo. 

Figura IX – Laje regularizada com inclinação de 4%. 

Fonte: Acervo Substrato Arquitetura Boimática. 

Recomenda-se também que tal estrutura tenha cantos arredondados, de modo a 

evitar acúmulos e ajudar no escoamento e rebaixamento de áreas ao redor do ralo. Já os 

caimentos devem ser feitos direcionados ao sistema de tubulação que levará essa água para a 

rua ou para um sistema de reaproveitamento para utilização em jardins ou hortas. 
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4.1.2 Impermeabilização 

A camada de impermeabilização é uma das mais importantes, pois é ela que 

garante estanqueidade à laje dando resistência e durabilidade à mesma.  

Para a execução dessa camada pode-se utilizar a manta asfáltica, que garante uma 

boa impermeabilidade ao sistema. Para a instalação dessa manta deve-se, primeiramente, 

aplicar camadas de primer em pisos e rodapés até a altura onde haverá contato com água e 

substrato. Após a aplicação do primer a coberta está pronta para receber a manta em si. Deve-

se aquecer simultaneamente a manta e o chão com primer, obedecer à regra de colar 

primeiramente as partes horizontais e depois as partes verticais e que para a emenda de 

mantas é necessário uma sobreposição de 10 cm, chanfrando cada uma. É necessária atenção 

especial para os ralos, nos quais devem ser feitos reforços para melhor estanqueidade, como 

visto na Figura X. 

Fonte: www.polican.com.br 

 

Figura IX - Laje impermeabilizada, realizando teste de estanqueidade. 
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Ao final do processo a laje com um todo deve ser submetida ao teste de 

estanqueidade para assegurar que não há, de forma alguma, vazamentos provenientes de 

defeitos no sistema de impermeabilização, colocando uma lâmina d’água de 

aproximadamente 5 cm. 

 

4.1.3 Camada drenante 

A camada drenante tem papel fundamental em todo o sistema, pois é ela que 

garante o escoamento da água em excesso. O acúmulo de água além do limite estipulado em 

coberturas verdes pode acarretar no apodrecimento das raízes ou transbordamento com 

carreamento de materiais. 

Para a camada podem ser utilizados vários materiais dos mais brutos aos mais 

elaborados. Com toda a tecnologia desenvolvida, podemos encontrar diversos materiais 

específicos para essa finalidade, feitos por empresas de jardinagem em cobertas, os quais 

garantem, além de uma ótima drenagem, a aeração do substrato e ainda uma reserva de água 

que pode ser sugada por capilaridade. 

Mesmo com toda essa tecnologia disponível, utilizaremos como base a argila 

expandida, pois é leve, tem boas propriedades isolantes, garante uma drenagem satisfatória e 

não tem um alto custo. A altura da camada de argila expandida a ser utilizada vai variar de 

acordo com a altura de substrato que será utilizado no sistema. 

Primeiramente, deve ser espalhada a argila por todo o espaço e com altura 

definida em projeto. Após o despejo, deve-se regularizar a camada de forma que ela fique 

dentro da cota especificada por toda a área e deixe o jardim bastante uniforme, como a Figura 

XI abaixo. Pode-se também ser adotada uma caixa metálica com furos por cima do ralo para 

garantir que a argila expandida não entupa o mesmo.  
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Fonte: Acervo Substrato Arquitetura Boimática. 

 

4.1.4 Camada filtrante  

A camada filtrante é responsável pela drenagem correta, evitando a passagem de 

grãos, matéria orgânica e raízes para dentro da camada drenante. 

Existem inúmeros materiais para se utilizar, porém mantas geotêxteis solucionam 

o problema de maneira eficaz e existem modelos específicos para esses casos, evitando a 

degradação da camada filtrante devido à matéria orgânica. Podemos mencionar como 

exemplos de materiais que funcionariam muito bem com esse sistema o Bidim Drennáge ou 

MacTex da Maccaferri. 

Figura X - Camada de drenagem de 8 cm. 
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Primeiramente, deve-se espalhar a manta geotêxtil por cima da camada drenante 

de argila expandida, com cuidado para que de forma alguma matéria orgânica ou areia passe 

de uma camada para outra, como visto na Figura XII abaixo. 

Fonte: Acervo Substrato Arquitetura Boimática. 

 

4.1.5 Camada de substrato 

Uma boa camada de substrato envolve vários fatores para um bom desempenho da 

cobertura. A mesma deve ter uma correta proporção de matéria orgânica, permeabilidade, 

capacidade de reter agua, aeração e bom pH, além de quantidade satisfatória de nutrientes. 

Para preparar a terra deve-se arar o local, analisar o pH e os micronutrientes, para 

identificar algo fora do padrão e determinar uma correção de acordo com as necessidade 

específica da vegetação.  

Figura XI - Camada de geotêxtil drenante. 
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Pode-se recorrer a uma casa de material agrícola ou mão de obra qualificada para 

auxílio nesta etapa, pois é a principal camada do sistema para uma boa fixação da vegetação. 

Como é fácil perceber, na Figura XIII abaixo, é necessário bastante cuidado para 

não deixar o substrato passar para a argila expandida, deixando bordas levantadas no material 

filtrante. 

Fonte: Acervo Substrato Arquitetura Boimática. 

Para uma boa finalização da camada de substrato deve-se regularizar a camada de 

forma a deixa-la bastante plana para a posterior colocação da grama. 

 

 

 

Figura XII - Camada de substrato. 
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4.1.6 Camada de vegetação 

Como último passo deve-se colocar as plantas na terra arada e com nutrientes. 

Pode-se proceder de duas formas na colocação da vegetação, a primeira é com a utilização de 

sementes, o que demandaria mais tempo para o seu crescimento. Já a outra maneira é o uso de 

mudas de plantas, ou grama já cultivada que iria gerar agilidade no processo e a cobertura 

ficaria pronta mais rapidamente, como visto na Figura XIV abaixo. 

Fonte: Acervo Substrato Arquitetura Boimática. 

Deve-se ter o cuidado de escolher espécies adequadas ao clima da localidade, pois 

a escolha errada da vegetação implicaria em não desenvolvimento da cobertura. 

 

 

 

Figura XIII - Camada de vegetação. 
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4.2 Manutenção e suporte 

 

A manutenção de um jardim é algo mais complicado que a construção em si. 

Assim, o mesmo deve ser planejado especificando quais tipos de plantas a serem utilizadas, o 

melhor sistema de impermeabilização a ser adotado e a devida vazão a ser considerada para 

escoamento da água de rega e da chuva. A partir dessas variáveis, o nível de manutenção pode 

ser definido.  

Os principais cuidados de manutenção são rega e poda, que vão variar de acordo 

com o tipo de vegetação e jardim escolhido. Deve-se ter atenção na escolha das plantas e 

doenças que podem arruinar o jardim. As plantas devem ser iguais ou com características 

semelhantes para que possa ser evitado que a rega seja feita planta a planta. A escolha de 

vegetação semelhante também facilita a poda, pois como crescem com a mesma rapidez todas 

podem ser cortadas no mesmo intervalo de tempo. 

Há a necessidade do controle de ervas daninhas, pois estas crescem 

espontaneamente e são levadas pelo vento ou pássaros. Elas tiram os nutrientes do solo e 

prejudicam a iluminação da vegetação. Assim, deve-se cuidadosamente removê-las, de 

preferência, manualmente. 

Insetos e pragas são bastante comuns em jardins e geralmente são benéficos para a 

cobertura verde. Deve-se considerá-los nocivos quando representam risco à saúde humana e 

de animais ou danificam o jardim, como aranhas e escorpiões. Para solucionar esses 

problemas não se indica o uso de inseticidas e para evitar essas doenças devem-se evitar regas 

excessivas ou exposição à iluminação insuficiente. Caso a doença persista, pode ser um sinal 

de que a planta não é capaz de se adaptar àquele ambiente. 
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5 VISITA TÉCNICA  

 

 

Foi realizada uma visita técnica ao Edifício Paço do Bem, a qual foi concedida 

por um colega que acompanhou a obra e esteve presente na etapa da construção de uma 

cobertura projetada para abrigar um minicampo de golfe recreativo. Esse projeto se trata de 

uma cobertura verde, porém um pouco mais elaborada por demandar atingir padrões técnicos 

de jogabilidade de acordo com normas da United States Golf Association (USGA). 

O projeto tem um total de 880 m², sendo utilizado 435 m² de grama do tipo tifway 

para fora do green e 445 m² do tipo tifdwarf para dentro do green. O green é a parte ao redor 

do buraco, que é geralmente mais plana e macia, para proporcionar uma melhor jogabilidade. 

 Seu projeto foi composto de 5 a 6 camadas, sendo: impermeabilização feita com 

mantas asfálticas na laje; drenagem com a utilização de uma camada de 5 cm de bolinhas de 

argila expandida; geotêxtil como opcional quando não se consegue saber a granulometria da 

camada de pedrisco acima e utilização de pedrisco para gerar certa estanqueidade, não perder 

nutrientes, além de deixar o campo em padrões da USGA. A camada de substrato denominado 

Greens Mix com granulometria definida é trabalhada para não perder os nutrientes por 

carreamento para as demais camadas e na camada de vegetação foram colocadas as gramas 

citadas acima com 30 cm de espessura. 

O conjunto de camadas acima é capaz de fazer alguma drenagem do campo, mas 

não toda quando ocorrem chuvas de grande intensidade. Para melhorar a drenagem nesses 

casos e gerar toda a capacidade necessária para garantir a durabilidade do sistema, foram 

utilizados mais cinco ralos. Os mesmos foram colocados em locais estudados pelas curvas de 

nível, em pontos mais baixos e feitos com uma manilha de concreto permeável com um tubo 

dentro e tampa, de modo que a areia não penetre e entupa a tubulação. O projeto de drenagem 

de enxurradas se apresenta na Figura XV abaixo. 
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Fonte: Projeto de drenagem do paisagismo do edifício. 

Deve-se salientar a importância do Greens Mix, a camada de substrato, pois é o 

que vai garantir a longevidade do projeto. Uma camada de substrato bem feita vai dar as 

condições de vida para a manutenção das espécies de plantas e evitar doenças que 

comprometam a qualidade da vegetação. Nesse projeto foi utilizada a Tabela II abaixo da 

USGA para deixar no mesmo padrão. A preocupação descrita é para não deixar a areia grossa 

demais por questões de fertilidade, porém pode ser compensada com a adição de 10% de fibra 

de coco. Pode-se ainda adicionar calcário e termofosfato. 

 

Figura XIV - Projeto de drenagem de águas de enxurrada. 
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Tabela II - Padrão dos grãos de areia segundo normas da USGA. 

Nome 
Diâmetro da 

Partícula 
Recomendação (por peso) 

Pedrisco 

Fino 
2.0 - 3.4 mm Menos que 3% ou, de preferência, nada. 

Areia Muito 

grossa  
1.0 - 2.0 mm 

Não mais que 10% do total de partículas nesta faixa, 

incluindo um máximo de 3% de pedrisco fino 

(preferivelmente nada) 

Areia 

Grossa 
0.5 - 1.0 mm 

Mínimo de 60% das partículas devem estar nessa faixa 

Areia Média 0.25 - 0.50 mm 

Areia Fina 0.15 - 0.25 mm  Não mais que 20% das partículas podem estar nesta faixa 

Areia Muito 

Fina 
0.05 - 0.15 mm Não mais que 5% 

Silte 0.002 - 0.05 mm Não mais que 5% 

Argila 
Menos que 

0.002 mm 
Não mais que 3% 

Total dos 

Finos 

Areia muito fina + 

silte + argila 
Menos que ou igual a 10% 

Fonte: Memorial descritivo do paisagismo. 

Na fase de finalização, foi feito o carregamento de uma grade de ferro muito 

pesada, transportada por um mini trator, com a finalidade de regularizar a grama e deixá-la na 

altura adequada, suavizando aclives, declives ou irregularidades em junções de painéis de 

grama. 

A Figura XVI a seguir mostra a área comum da edificação, com o referido campo 

de golfe recreativo, já acabado. As coberturas verdes presentes na edificação, nos fazem sentir 

como se não estivéssemos em maio a uma gigantesca estrutura de concreto e o conjunto com 

a piscina e áreas verdes auxiliares deixam a temperatura bem amis agradável, além de uma 

bela área de lazer para os condôminos. 
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Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XV - Campo de golfe e áreas comuns do edifício. 
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6 METODOLOGIA 

 

 

Este trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas relacionadas ao 

tema de coberturas verdes, procurando obter também características de seus materiais 

componentes, seus benefícios, entre outros. O método de pesquisa pode ser classificado como 

descritivo e bibliográfico, pois tem características de observação de projetos já executados e 

de como os mesmo estão no presente momento, com também grande parte é uma pesquisa 

bibliográfica, uma vez que foi buscada na literatura a maior parte do conteúdo exposto no 

presente estudo. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A construção civil tem uma parcela de responsabilidade pelos problemas 

ambientais atuais e vem buscando reduzir esses danos com técnicas de construção sustentável. 

Muitas empresas vêm se adaptando ao mercado e aderindo ao apelo ambiental, buscando 

certificações verdes e de eficiência, que indicam que há em seus projetos sistemas de reuso de 

água, isolamento térmico, entre outros. Sendo assim, os profissionais de construção civil tem 

o compromisso de indicar e aplicar em seus projetos ações que potencializem a recuperação e 

o equilíbrio do meio ambiente nos grandes centros urbanos. 

Analisando outros aspectos destacados neste estudo, a cobertura verde se 

demonstrou um sistema construtivo eficaz no combate aos problemas ambientais recentes, 

como o efeito estufa e as ilhas de calor urbanas. Mesmo sendo uma boa solução, a aplicação 

de telhados verdes como forma de reduzir os impactos ambientais demanda um acréscimo no 

custo da obra. Porém, o gasto inicial com a construção é recuperado com a economia de 

energia elétrica e de água, ajudando com a retenção e o aproveitamento de água. Além dessas 

vantagens podem-se citar a prevenção de enchentes, benefícios psicológicos, entre outros. 

A escolha do tipo de cobertura a ser usado tem que ser estudado e planejado, para 

que se possam alcançar todos os benefícios da cobertura verde. Deve-se procurar escolher o 

material a ser utilizado na própria localidade, de forma a reduzir os custos dando preferência a 

materiais em abundância no meio em que está inserida a obra, porém não se deve deixar de 

considerar a qualidade dos materiais utilizados, sua finalidade e desempenho. 

Até o presente momento, os estudos estão bem difundidos na Alemanha, mas se 

espalham por outras regiões do planeta. À medida que essa técnica alcançar maiores 

proporções em outras regiões, aparecerão derivações da técnica para utilização em localidades 

específicas de acordo com clima, flora, materiais, entre outros aspectos. Com isso, haverá 

como consequentes efeitos benefícios em escala global com o controle e amenização de 

problemas ambientais. 
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A visita técnica ao Edifício Paço do Bem foi de grande importância, pois foi 

possível observar que a estrutura de camadas utilizada estava de acordo com o que foi 

estudado no presente trabalho. Observou-se que mesmo em um projeto bem mais elaborado 

que o estudado aqui, as camadas utilizadas para fazer uma cobertura verde seguem os mesmos 

procedimentos, deixando claro que a construção de tais coberturas não é algo de grande 

complexidade. 

Para uma maior difusão e utilização da técnica, é necessária uma maior vontade 

do poder público e a criação de leis mais rigorosas que incentivem e promovam a aplicação de 

coberturas verdes em edificações. 
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