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Resumo: Neste projeto foi feita uma comparação do 

desempenho térmico entre telhados convencionais 

utilizados em casas populares com telhados preparados 

com cobertura verde, utilizando-se uma câmera térmica 

para realizar as medições. Este projeto tem o objetivo de 

encontrar uma maneira de conseguir implementar esta 

técnica em bairros mais carentes, assim ajudando os 

moradores a melhorar o conforto térmico residencial 

1. Introdução 
O telhado verde é visto hoje no mundo todo como 

uma proposta sustentável para as edificações novas e 

também para as pré-existentes. Porém carecemos ainda, 

de estudos que testem tais tecnologias em ambientes de 

periferia, para população de baixa renda, que certamente 

são as que possuem mais dificuldades financeiras e 

técnicas para implanta-las.  

2. Metodologia 
Os experimentos estão sendo realizados a partir de 

modelos de 1m², para determinar o efeito sobre o 

componente de calor sensível no desempenho térmico 

desses telhados. As medições estão sendo feitas em 

modelos reais com lajes descobertas, telhados de 
fibrocimento e telhados verdes sobre laje e telha de 

fibrocimento. As análises estão sendo feitas através de 

imagens captadas por uma câmera Termo visor portátil 

FLIR E-4 / TC-PVC- T-24- 180 

 
Figura 1 – Fotografia térmica do telhado verde sobre 

uma laje convencional.  

3. Resultados  
A partir de imagens coletas por trinta dias, foi possível 

comparar o desempenho térmico dos dois telhados 
verdes (sobre laje e sobre telha de fibrocimento) em 

relação aos telhados convencionais apresentados em 

dois gráficos. Devido a época em que foram instalados 

observou-se medidas de temperaturas relativamente 

baixas dos meses de agosto e setembro. 

 
Figura 2 - Gráfico comparativo entre um telhado verde e 

uma laje convencional 

 
Figura 3 – Gráfico comparativo entre um telhado verde 

e uma telha de fibrocimento 

 

Com a análise dos gráficos obtidos através das 
temperaturas registradas ao longo dos dias de estudos, 

pode-se concluir que realmente os telhados verdes 

diminuem o calor dentro das residências nos dias de 

temperaturas mais elevadas, não havendo muita 

diferença em situações de temperaturas baixas, ou 

mesmo, há um ligeiro aumento o que é bom para as 

condições climáticas de São Bernardo, ou seja, os 

telhados verdes amenizam as temperaturas do ambiente 

melhorando o conforto térmico. As limitações desta 

pesquisa relacionam-se a época em que foram feitas as 

medições. 
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