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INTRODUÇÃO
A intervenção incisiva e destrutiva do homem no meio ambiente ao longo dos séculos
acarretou em uma progressiva cadeia de mudanças climáticas ao planeta, algumas até
irreversíveis. Atualmente, a população mundial está consumindo o equivalente a 4,5
planetas(1), e os recursos naturais não renováveis já começam a dar indícios de possível
extinção tais como o petróleo, o gás natural e a água potável, sendo este último essencial à
sobrevivência da humanidade. As mudanças climáticas são de suma relevância, e configuram
um fato visível a todos, cujos vetores gravosos são as emissões de gases de efeito estufa (GEE)
por automóveis e fábricas, o desmatamento, práticas ilegais de agropecuária e a queima de
combustível fóssil para geração de energia (como o petróleo, carvão e gás mineral). Nos último
anos, segundo dados do relatório elaborado em 2007 pelo IPCC (Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas), estima-se que uma concentração de 500 a 550ppm de CO2(gás
carbônico) na atmosfera elevará a temperatura da Terra em até 3ºC, o suficiente para o
desaparecimento de espécies de plantas, derretimento das geleiras de montanhas e afetação
do suprimento de água potável para a humanidade, alarmando, ainda, o fato de que o nível do
mar já elevou 17cm durante e somente no século XX.
Almejando a melhor compreensão da atual conjuntura política, econômica e
socioambiental, faz-se necessária breve análise histórica da evolução urbana. Primitivamente,
o homem buscou seu sustento e apoio na natureza, vivendo de forma harmônica com os
recursos naturais disponíveis. Séculos adiante, a Revolução Industrial marcou a história da
humanidade com a criação de grandes invenções (como a energia elétrica, o automóvel, o uso
do ferro nas construções e etc.), configurando um período determinante para a cidade e para a
arquitetura. A drástica adaptação à esta nova realidade culminou em um período no qual os
núcleos urbanos se viram, em pouco tempo, superlotados e sem infraestrutura urbana básica
em meio ao caos do êxodo rural, com a migração dos camponeses para as cidades e a explosão
demográfica. Intrínseco a este cenário, surgem-se tendências de inovação para o urbanismo
como o conceito das cidades-jardins, cuja premissa era “o equilíbrio entre campo e cidade,
aliando os benefícios de morar em uma cidade aos bons salários e qualidade ambiental, o que
levou a um ideal de vida urbana” (HERZOG, 2013). A primeira a ser construída foi a cidade de
Lechworth, na Grã Betanha, em 1904, que curiosamente serviu de inspiração para a
construção de Goiânia, no Brasil, décadas depois.

(1)

ADOLPHE, Luc; BONNEAUD, Frédéric; FERNANDEZ, Pierre; MARTINS, Tathiane. Anotações
coletadas durante o Seminário “Cidade e Sustentabilidade”. Recife. Abril, 2016.
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Mais adiante, após a primeira crise energética em 1970, surgirão as primeiras
movimentações acerca do termo "desenvolvimento sustentável" que começou a ser discutido
com maior veemência durante o Relatório de Bruntland, realizado em 1987, explorando-se a
dialética entre os seguintes pontos: Demandas Econômicas; Integridade Ecológica; Equidade
Social. Em seguida, sucederam-se vários eventos, Agenda 21 e Rio+20 por exemplo, com o
estabelecimento de metas e atendimento das necessidades da geração atual sem
comprometimento das futuras.
A redução de áreas permeáveis para a construção de grandes empreendimentos, na
maioria residenciais, sem ou mínima compensação de áreas verdes, agrava problemáticas
como o aumento da temperatura dos microclimas urbanos, o aumento da poluição do ar, a
sobrecarga das galerias de águas pluviais culminando em enchentes com períodos cada vez
mais curtos entre si, a diminuição de opções de lazer em ambientes naturais para população e
a diminuição da integração Homem x Natureza gerada pela ausência ou irrisória utilização do
“verde” no traçado urbano. “As cidades têm papel fundamental nesse momento, pois a
urbanização predatória é uma consequência do progresso e do crescimento industrial. Elas,
atualmente, são fontes de muitos dos maiores impactos causados ao nosso ecossistema
planetário e, ao mesmo tempo, apresentam um enorme potencial para amenizar e mitigar as
consequências de nossas ações, ou seja, a pegada ecológica da humanidade” (LEITE, 2012).
Desde o final do século XX, alguns países já são considerados referência na implantação
da infraestrutura verde urbana e multifuncional através do uso de tipologias em escala local
que visam promover a valorização da água (uso, reuso e preservação) e a biodiversidade, além
da melhoria da qualidade do ar e de vida com a vegetação, a exemplo da Alemanha, França,
Argentina e Japão (Herzog, 2013).
Figs. 1 e 2 – Vauban, bairro sustentável projetado em Friburgo, Alemanha (1993).

Fonte: www.greemme.com.br

Frente ao explanado, o presente artigo, portanto, visa esclarecer como a implementação
de tetos verdes na infraestrutura urbana da cidade pode contribuir para o urbanismo
bioclimático. Apresentando suas prerrogativas e desvantagens, seu uso isolado ou integrado a
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outros dispositivos, e como sua aplicação em larga escala pode ser de grande valia para a
qualidade de vida nas cidades, auxiliando na temperatura média dos microclimas locais e
somando ao “verde” essencial da paisagem.
TETOS VERDES
Os tetos verdes são conhecidos por serem coberturas vegetadas aplicadas sobre lajes ou
telhado, cuja existência é datada há milênios e, possivelmente, tendo como precursor os
Jardins Suspensos da Babilônia (Fig. 3). Conhecidos há séculos, subtende-se que sua aplicação
tenha se difundido devido ao seu alto poder de isolamento térmico e conforto acústico,
esfriando em edificações localizadas em regiões de climas quentes e esquentando em regiões
de climas frios. “Nesses tetos, a vegetação junto com a terra modera de maneira
extraordinária as variações de temperaturas nos ambientes da casa. De modo natural, o calor
acumulado não somente se armazena como também se absorve” (MINKE, 2003). É possível
encontrar registros em construções vernaculares em países de clima temperado como Islândia,
EUA e Canadá, e em países de clima tropical e semiárido como a Tanzânia (Fig. 4 e 5).
Fig. 3 – Jardins Suspensos da Babilônia

Fonte: KREBS apud ORGANON, 2004.

Fig. 4 – Casa Hehe – Tanzânia

Fonte: MINKE, 2003.

Fig. 5 – Casas tradicionais – Islândia

Fonte: MINKE, 2003.
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O tipo de cobertura em questão é basicamente a implantação de ajardinamento sobre
os tetos das edificações, podendo ter o uso desde somente forração com vegetação rasteira
até criação de áreas de convivência – como era a proposta para os terraços jardins de Le
Corbusier no início do século XX. Anterior ao estudo da sua parte estrutural, cumpre elencar os
benefícios de sua aplicação em um planejamento urbanístico bioclimático devidamente
executado. São eles: (1) redução das áreas impermeabilizadas; (2) redução do dióxido de
carbono (CO2) nocivo à atmosfera e liberação de oxigênio (O2) através do aumento da área
verde; (3) limpeza do ar; (4) redução da poeira; (5) regulação da temperatura; (6) regulação da
umidade; (7) regulação da membrana impermeável; (8) efeito de isolamento térmico e
acústico; (9) proteção térmica no verão; (10) proteção contra incêndio; (11) capacidade de
retenção de água para reuso; (12) percepção de aromas e efeitos visual e psicológicos; (13)
interação com a paisagem (MINKE, 2003). Explanada tais vantagens, ressalta-se que sua
implementação pode ser de alto custo de investimento inicial (podendo demorar alguns anos
para retornar ao investidor), com necessidade de manutenção periódica de seus componentes
estruturais (vide fig. 6 e 7) e dificuldade para mão de obra especializada (tendo em vista que
ainda são poucas empresas que trabalham no ramo).
Podendo variar de acordo com o tipo de vegetação empregado, as coberturas vegetadas
podem ser aplicadas sob forma de sistema extensivo, modelo mais simples e leve,
caracterizado por uma camada de vegetação rasteira (musgos, gramíneas ou liláceas),
utilizando menos terra (até 10cm) e pesando, geralmente, entre 25 e 150kg/m² (GARTLAND,
2010), o qual pode ser aplicado em coberturas com inclinação de até 30º; ou sob sistema
intensivo, modelo mais robusto e aplicado para tetos verdes que tenham função de terraçojardim aberto ao público (ocupantes da edificação e/ou transeuntes), possuindo custo mais
alto de investimento devido à quantidade de cada camada terem maiores proporções e ao
peso estrutural da laje receber mais reforços (a camada de substrato pode chegar a 25cm ou
mais) e, portanto, pesam mais, de 100 a 200kg/m² quando secos (GARTLAND, 2010).
O plano estrutural dos tetos verdes se subdivide nas seguintes camadas (ver fig. 5 e 6):
1) Vegetação – plantas que podem ser de gramíneas até espécies de árvores de médio
porte com tipos de raízes especiais;
2) Substrato – camada que acomoda as raízes das plantas, podendo ser com terra ou não.
3) Geotêxtil – tecido fabricado com tramas que contém a capacidade de drenagem,
separação, filtração e controle de erosão;
4) Camada de drenagem – espaço destinado à retenção da água, no qual podem ser
instalados reservatórios para captação de águas pluviais;
5) Camada protetora – camada para proteção contra a umidade proveniente das
camadas acima e para barrar o crescimento das raízes;
6) Impermeabilização – uso de hidrorrepelentes para proteção da estrutura do telhado;
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7) Estrutura do telhado – edificação com laje projetada para suportar o peso necessário

para este tipo de telhado.
Fig. 7 – Exemplo de sistema intensivo

Fig. 6 – Exemplo de sistema extensivo
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Fonte: GARTLAND, 2010 (adaptado).

Fonte: GARTLAND, 2010 (adaptado).

Em tempos atuais, mais da metade da população vive nos centros urbanos (HERZOG,
2013). Intrínseco ao conceito de cidades compactas está o mito de que quanto maior a
densidade demográfica, maior a dificuldade de buscar aplicar uma infraestrutura mais “verde”.
Porém, as diretrizes desse tipo de planejamento urbanístico podem contribuir para elaboração
de um viés mais sustentável para o desenvolvimento urbano, com: (1) a promoção de
unidades territoriais autônomas em termos de oferta de equipamentos, serviços, empregos e
moradia, como forma de diminuir a demanda por transporte e as distâncias a serem
percorridas; (2) o fortalecimento dos subcentros e criação de novas centralidades para
diminuir a convergência de deslocamentos para os centros das cidades; (3) a ocupação o solo
de forma compacta (maiores densidades populacionais e construtivas) para diminuir as
distâncias intermunicipais e viabilizar o transporte coletivo e os modos não motorizados; (4) a
ocupação de vazios urbanos para otimizar os deslocamentos via transporte público; (5) a
limitação de áreas de expansão urbana (PESCATORI, 2015 apud NEWMAN, KENWORTHY, et al,
1999). Em paralelo, os tetos verdes surgem classificados como uma tipologia multifuncional
(HERZOG, 2013) que podem auxiliar na melhoria da paisagem urbana além da qualidade de
vida da população, com a mitigação dos microclimas urbanos decorrentes do demasiado
coeficiente de solo impermeabilizado acrescido da quantidade de veículos transeuntes. Desta
feita, em algumas cidades o uso obrigatório da cobertura vegetada tornou-se realidade
imperiosa, caso em que países como Estados Unidos, Canadá e Alemanha concedem isenção
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fiscal para construções que priorizem este tipo de cobertura. Chicago, nos EUA, foi uma das
cidades pioneiras das Américas a adotar essa política depois de passar por uma avassaladora
onda de calor em 1995 que deixou centenas de mortos(2). O primeiro edifício a ser implantado
foi o City Hall, e hoje, somam-se 509 coberturas vegetadas, constituindo fatores
determinantes para mitigação dos efeitos das “ilhas de calor urbano”. Entre estas, está o maior
telhado verde do mundo, o Millenium Park, que conta com 9,7 hectares distribuídos em duas
superquadras.
Fig. 8 – Millenium Park, Chicago (EUA).

Fonte: www.sustentarqui.com.br

No Brasil, entretanto haja falta ou mínima valorização da essencial implantação de uma
infraestrutura verde para as cidades, alguns estados aprovaram a lei de obrigatoriedade do
uso dos tetos verdes em novas construções. Em Recife, cidade a qual passou por um acelerado
processo de urbanização culminando nas atuais taxas elevadas de solo impermeabilizado, hoje
sofre, de forte maneira no inverno, com a problemática das enchentes. Em 2016, a APAC
(Agência Pernambucana de Águas e Clima) registrou o alarmante número de 187mm de chuva
em apenas 24hs, provocando pontos de alagamentos por toda cidade. Com o intuito de
promover mais áreas de solo permeável, no dia 13 de janeiro de 2015, a prefeitura local
sancionou a lei de nº 18.112, que dispõe sobre a melhoria da qualidade de vida urbana através
de implantação de tetos verdes para toda edificação habitacional multifamiliar acima de 4
pavimentos e não habitacionais com mais de 400m² de área coberta, e construção de
reservatórios de acúmulo ou de retardo do escoamento das águas pluviais para a rede de
drenagem para imóveis residenciais, comerciais e de serviços, com área superior à 500m².
Neste caso, as coberturas vegetadas aplicadas devidamente, conforme previsto em lei,
auxiliarão tanto na mitigação dos microclimas urbanos e isolamento térmico da edificação
(tornando-o eficientemente energético) como na absorção da água da chuva para reuso, e
dentre outros benefícios já citados no presente artigo.

(2)

Cidade de Chicago (The City of Chicago’s Official Site). Disponível em
http://www.cityofchicago.org/city/en
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Fig. 9 – Empresarial Charles Darwin (em construção), Recife.

Fonte: www.sustentarqui.com.br
Fig. 10 – Edfício Softex. Recife

Fig. 11 – Bar Central na Rua da União, Recife.

Fonte: www.sustentarqui.com.br

Fonte: Arquivo Pessoal, 2016.

O USO DOS TETOS VERDES ASSOCIADO A OUTROS DISPOSITIVOS
Tendo em vista os benefícios do uso das coberturas vegetadas de maneira isolada,
explanar-se-á como as mesmas podem ser demasiadas positivas se usadas associadas a outros
dispositivos “verdes” para que, juntos, contribuam para o melhor conforto térmico dos seus
usuários e consequente eficiência energética das edificações. São eles:


Tetos verdes com paredes verdes – Gartland (2010) afirma que “paredes cobertas de
vegetação exercem um efeito dominante, e o arrefecimento das coberturas e paredes
em conjunto reduzem as temperaturas do ar em até 6-8ºC”. A utilização desse tipo de
vegetação vai desde aplicação nas varandas nas edificações até fachadas inteiras, de
modo especial as voltadas para oeste que costumam ser empenas cegas. Em São
Paulo, o Movimento 90º, liderado pelo paisagista Guil Blanche e formado por outros
especialistas e entusiastas da ideia, nasceu com o intuito básico de contornar a
imagem de "selva de concreto" das grandes metrópoles e promover um meio
ambiente menos poluído, transformando estáticas empenas cegas de edifícios em
grandes jardins verticais com sinuosas linhas de paisagismo de vegetação rasteira.
Dessa maneira, o movimento conseguiu unir função e estética gerando superfícies que
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promovem conforto térmico, acústico e visual para os usuários do edifício e
transeuntes.



Fig. 11 – Casa Vallarta, México.

Fig. 12 – Minhocão, São Paulo.

Fonte: www.sustentarqui.com.br

Fonte: www.movimento90.com

Tetos Verdes associados ao uso de Painéis Fotovoltaicos – No Brasil, ainda é
relativamente baixo o uso de placas fotovoltaicas na construção civil devido ao alto
custo de investimento, mesmo sendo este recompensado em poucos anos com a
economia de energia que o edifício poderia ter. A aplicação demanda a consideração
da latitude e longitude bem como a incidência solar nas fachadas ao longo das
estações do ano, além da escolha do melhor lugar para instalação das placas, devendo
situar-se na cobertura. Porém, Hui & Chan (2011) afirmam que o calor acumulado em
uma cobertura plana sem vegetação pode reduzir a produtividade dos painéis em até
25%. Ou seja, o seu desempenho associado ao uso dos telhados verdes pode
promover melhor eficiência para ambos. "A temperatura na superfície da vegetação e
no interior do substrato do telhado verde são reduzidas pelo sombreamento das
placas solares, proporcionando um melhor desenvolvimento das plantas e menor
evaporação de umidade (estresse hídrico). Ao mesmo tempo, o resfriamento
proporcionado pelo telhado verde explica um aumento de 8,3% na geração de energia
elétrica, em comparação aos painéis fotovoltaicos em uma cobertura seca" (ROCHA,
2016). Vale ressaltar que o tipo de vegetação implantado na cobertura vegetada só
pode ser sistema extensivo para não acender sombreamento de plantas sobre as
placas que já sofreriam diminuição de absorção da radiação solar.
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Fig. 13 – Tetos verdes integrados à painéis fotovoltaicos.

Fonte: Instituto Cidade-Jardim



Tetos verdes como sistemas de captação e escoamento de água pluvial – Como fora
dito, as coberturas vegetadas possuem alto grau de absorção tanto solar (para
realização da fotossíntese) quanto das águas das chuvas. Em estudos realizados por
acadêmicos e engenheiros da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria – RS),
concluiu-se que “em média, apenas 38% do volume total de chuva que incide no
telhado verde resulta em escoamento, contra os 87% do telhado convencional,
mostrando que, mesmo parcialmente, foi possível controlar o escoamento pluvial,
promovendo uma redução dos volumes escoados da ordem de 56%. A capacidade
média de armazenamento de água no telhado verde foi de 12,1 mm/m², o que
resultaria em um volume de água retido de aproximadamente 73 litros” (TASSI,
TASSINARI, PICCILLI e PERSCH, 2014). Portanto, a água pluvial retida pode ser
reutilizada para, após breve tratamento, reuso na própria edificação em irrigação e
descargas.

Fig. 14 – Sistema de captação de água pluvial entre parede e teto verde. Casa Vallarta, Cidade do
México (México).

Fonte: www.sustentarqui.com.br
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Tetos verdes aliado à agricultura urbana – Com a premissa da sustentabilidade de
“produzir o que se consome”, coberturas e até edifícios inteiros abandonados vêm
sido transformados em grandes fazendas urbanas (internacionalmente conhecidas
como urban farms), com plantação de hortas, pomares e até piscicultura. Em São
Paulo, o Shopping Eldorado implantou em seu telhado um tipo de agricultura que
consegue reutilizar os 400kg de resto de comida produzidos diariamente pelo
shopping, acrescidos de bactérias capazes de transformar o alimento em húmus para
ser fertilizante orgânico no cultivo de hortaliças e legumes. Futuramente, será
instalado um sistema de reutilização de água escoada proveniente dos aparelhos de ar
condicionado para irrigação da própria horta (aproximadamente, desperdiça-se 100L
de água).

Fig. 15 – Cobertura verde com implantação de fazenda urbana no Shopping Eldorado, São Paulo
(Brasil).

Fonte: Ecoeficientes – Disponível em www.ecoeficientes.com.br

TETOS VERDES COMO INSTRUMENTO DE MITIGAÇÃO DE “ILHAS DE CALOR”
Analisando o acelerado ritmo de crescimento das cidades, principalmente das
metrópoles, tem-se observado, a partir de estudos desde o início do século XIX, o surgimento
de um “oásis inverso”, “onde o ar e as temperaturas da superfície são mais quentes do que em
áreas rurais circundantes” (GARTLAND, 2010), sendo esse fenômeno denominado de “ilhas de
calor”. As principais causas se manifestam em cidades com um traçado urbano que não
prioriza a vegetação e relativiza o alto poder de propagação de calor e reflexão dos raios
solares nos materiais construtivos das edificações, assim também como o desuso prioritário de
recuos e pilotis para promoção da ventilação cruzada, além da poluição dos automóveis e
polos fabris.
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Quadro 1 - Quadro explicativo sobre as causas da ilha de calor.
CARACTERÍSTICAS QUE CONTRIBUEM PARA FORMAÇÕES DE ILHAS
DE CALOR

EFEITOS SOBRE BALANÇO DE
ENERGIA

Falta de vegetação

Reduz evaporação

Utilização difundida de superfícies impermeáveis
Maior difusividade térmica dos materiais urbanos

Reduz evaporação
Aumenta o armazenamento de
calor
Aumenta saldo de irradiação
Aumenta saldo de irradiação
Reduz convecção
Aumenta saldo de irradiação
Aumenta o calor antropogênico

Baixa refletância solar dos materiais urbanos
Geometrias urbanas que aprisionam o calor
Geometrias urbanas que diminuem a velocidade dos ventos
Aumento dos níveis de poluição
Aumento da utilização de energia
Fonte: GARTLAND, 2010.

Ao contrário do que se imagina, esse fenômeno se forma em dias claros e calmos em
regiões que obtém altos coeficientes de área construída e de calor antropogênico (edifícios,
movimentação de automóveis e pessoas). O seu surgimento se dá através de: (1) balanço de
energia; (2) evaporação reduzida; (3) armazenamento de calor aumentado; (4) saldo de
radiação aumentado; (5) convecção reduzida; (6) calor antropogênico elevado. O Sol emite
outros tipos de radiação como o ultravioleta (UV), responsável pela deterioração da matéria
orgânica, e o infravermelho (IV), pelas trocas de energia térmica entre os materiais. Ou seja,
30% da radiação é refletida ou espalhada de volta para o espaço enquanto 51% é absorvida
pelos materiais na superfície terrestre expostos. Portanto, em vista da melhoria do
desempenho térmico dos elementos construtivos de uma edificação deve-se levar em conta as
seguintes propriedades termofísicas: absortância, refletância, condutividade térmica, calor
específico, transparência à radiação, resistência e condutância, capacidade térmica, entre
outras (PERALTA, 2006).
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Fig. 16 – Esquema da ação dos raios solares sobre edificações.

Fonte: www.raplus.pt/termico.htm (adaptado).

Em uma cidade, pode-se contabilizar de 25 a 50% de superfície impermeabilizada em
toda área quadrada, o que pode ser considerado um forte índice contribuinte para a geração
das “ilhas de calor”. Para estudar os elementos causadores e as possíveis soluções de redução
são feitas simulações de cânions urbanos e de conforto, examinando as trocas de calor entre
os pavimentos e paredes das edificações do entorno. E, a partir destes resultados, apresentar
materiais com baixa emissividade térmica, que são capazes de irradiar o calor sem absorver,
permitindo coberturas e pavimentos mais frescos para os usuários.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o crescimento desordenado das cidades sem efetividade na legislação
específica e sob forte influência do imperialismo do mercado imobiliário, a escassez dos
recursos naturais e a drástica redução da qualidade de vida ambiental da sociedade nas
cidades, é nítido que o planejamento urbano seja repensado sob a ótica da sustentabilidade,
de maneira exequível. Observando-se que, hoje, a ideia do “conforto verde” começa a ganhar
cada vez mais lugar no mercado, os tetos verdes surgem como forte instrumento para criação
de uma política de “descarbonização” da matriz energética do planeta, a fim de contribuir para
diminuição da temperatura dos microclimas urbanos assim como de um meio ambiente mais
limpo e biodiverso. As vantagens são inúmeras, como foram citadas, e incomparáveis às
mínimas desvantagens, concluindo-se ser um dispositivo flexível ao padrão construtivo atual e
essencial para contribuição do urbanismo bioclimático.
O desenvolvimento sustentável necessita insurgir da utopia positiva para realidade,
como muitos países hoje o fazem, e já estão colhendo hoje os frutos do “pensar globalmente,
agir localmente”.
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O desafio, portanto, de arquitetos, urbanistas e governantes é a materialização de uma
nova cultura ecológica desde a conscientização ambiental das pessoas até a
(re)urbanização/requalificação de bairros e/ou cidades.
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