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Resumo: O conceito de cobertura verde consiste em 

construir um “telhado vivo” através do depósito de terra 

vegetada no topo das construções, utilizando-se de 

técnicas que possibilitam a redução da espessura de solo 

necessária para desenvolvimento dos vegetais, aliadas a 

técnicas de impermeabilização. Pretende-se com este 

estudo, buscar maneiras viáveis financeiramente de se 

instalar telhados verdes, tornando-as acessíveis à 

população de baixa renda, sobre o ponto de vista técnico 

e financeiro. Estão sendo pesquisadas as tecnologias 

empregadas no setor e a partir daí, buscar eficazes de 

baratear este tipo de projeto. Tenciona-se que a cultura 

do telhado verde e da agricultura urbana sobre telhados, 

seja disseminada para a população que mais sofre com a 

instabilidade econômica, problemas de saúde e 

degradação ambiental. 

 

1. Introdução. 
O estudo será voltado para explicar para a 

população de como instalar e manter telhados verdes 

tanto para efeitos paisagísticos ou para desenvolvimento 

de hortas para comunidades urbanas, gerando grande 

variedade de benefícios para o ambiente e para a 

comunidade. Estão sendo realizadas pesquisas que 

comparam e os materiais empregados por empresas do 

setor de telhados verdes, buscando encontrar 

tecnologias que sejam acessíveis do ponto de vista 

financeiro e das práticas de instalação. Posteriormente, 

serão criados instrumentos didáticos para divulgar os 

principais benefícios destas tecnologias. Pretende-se 

com isso atingir  diversos benefícios alguns destes 

intangíveis -como melhoria da autoestima da população 

ou benefícios estéticos, interesses coletivos-como 

combater inundações, gestão melhorada das águas 

pluviais, melhor qualidade do ar e melhoria da 

biodiversidade, quanto  interesses individuais -como 

melhorar o conforto térmico dos edifícios, economia de 

energia devido ao arrefecimento, aumento da vida útil 

do telhado, melhoria do isolamento acústico e 

finalmente a possibilidade de gerar produtos frescos 

para alimentação. 

   

2. Metodologia. 
Foram construídos na E.E.I Senador Robert Kennedy, 5 

protótipos de 1mx1m x1m no pátio da escola. Sobre um 

destes telhados foi instalado uma cobertura verde 

utilizando-se as tecnologias mais usadas por empresas 

do setor. Esta laje com cobertura verde e outra nua estão 

monitoradas em tempo real através de equipamentos, 

para testar a diferença na eficiência térmica e hídrica nos 

dois protótipos. Já está sendo montado um curso online 

contendo informações sobre a importância da 

infraestrutura verde para as cidades e os benefícios dos 

telhados verdes com explicações sobre as funções das 

diversas camadas de materiais utilizados na confecção, 

incluindo-se seus custos com componentes e mão de 

obra.  

O curso deverá estimular os alunos, separados por 

equipes a buscarem soluções mais eficientes e baratas 

para execução de novas coberturas verdes nos três 

telhados que ainda estão vazios. As propostas dos alunos 

serão monitoradas por placas ligadas a sensores de 

vazão de água, umidade e temperatura do solo e 

temperatura do ar. Os melhores projetos, serão avaliados 

por uma comissão de professores e representantes da 

comunidade escolar. Os dados e resultados obtidos até o 

final deste ano letivo servirão de base para divulgação 

desta tecnologia e para aperfeiçoar novos métodos 

construtivos. Finalmente será criado uma pesquisa que 

permitirá avaliar os resultados destas iniciativas para a 

comunidade escolar, incluindo professores, alunos e 

familiares e qual o grau de contribuição para o avanço 

de tais tecnologias. 

Fig. 1- Instalação dos                Fig. 2- Instalação do  

            Protótipos.                                 Minhocário. 

 

3. Resultados Preliminares 
Ainda não foram colhidos resultados da pesquisa, 

pois ainda está em curso a instalação dos protótipos e a 

estruturação do material didático. No entanto, numa 

pesquisa online com 74 pessoas onde perguntou-se 

sobre a possibilidade de instalação de um telhado verde 

se ele fosse uma tecnologia acessível financeiramente e 

o resultado foi surpreendente pois 95% responderam 

positivamente, isto é, se pudéssemos trazer algo 

inovador com o valor acessível, o telhado verde poderia 

se expandir facilmente.  
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