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Resumo: 
Os telhados verdes são atualmente conhecidos como uma estratégia satisfatória 
para tornar edifícios mais ecológicos e sustentáveis, porém ainda existem inúmeras 
preocupações e limitações no uso destes. Seguindo uma diferente iniciativa de 
estudar e implementar telhados verdes, o Projeto envolve a exploraração a fundo 
das formas de resolver as deficiências das tecnologias já existentes. De acordo com 
pesquisas, a construção civil está entre as principais atividades que causam um 
maior número impactos no meio ambiente, em um mundo no qual cada vez mais os 
recursos naturais são limitados e escassos, é crucial que a Ciência e tecnologias se 
desenvolvam de maneira sustentável em todas as etapas de execução de projetos 
dessa mesma natureza. Entre conceitos de construção sustentável, a cobertura 
ecológica (telhado verde) pode ser considerada o tema menos conhecido pela 
população, mesmo sendo um tema de grande crescente no mercado da construção 
civil. 
O projeto apresentado – Implantação de Telhados Verdes - tem como objetivo 
proporcionar o desenvolvimento de um futuro potencial para tecnologias de telhados 
verdes. Para o desenvolvimento de solução revolucionária será feito um estudado 
das técnicas, dos materiais, dos procedimentos de aplicação. Além disso analisar 
juntamente os ganhos ambientais e econômicos, tornando tecnologias ecológicas 
viáveis para toda a população, conscientizando assim, pessoas e corporações para 
um tema de extrema importância no mundo contemporâneo. Por meio da criação e 
estruturação de protótipo em escala reduzida de um telhado verde viável e eficiente, 
será possível estudar a variação de temperatura, criando um comparativo com os 
telhados comuns. O projeto apresentará detalhamento na etapa de escoamento da 
água pluvial presente na superfície, propondo formas de reutilização dos recursos 
hídricos. Vale ressaltar, que o controle de enchentes não é o foco principal desse 
projeto, porém, a implantação de telhados verdes pode ajudar a melhorar esse 
grande problema encontrado nos centros urbanos. 
 

Introdução: 

A Construção Civil é uma das principais atividades que causam impactos no meio 

ambiente. Em um planeta no qual cada vez mais os recursos naturais são limitados, 

é fundamental que a Ciência e tecnologias se desenvolvam de maneira sustentável 

em todas as etapas de execução dos projetos, visando a redução desses impactos, 

preservando o meio ambiente e poupando recursos naturais. 

O projeto de Telhado Verde, tem como finalidade, estudar de forma acadêmica – 

criando protótipo, propondo aplicações técnicas e práticas – a melhor forma de 

aproveitamento de áreas impermeáveis em telhados comerciais e residenciais dos 

grandes centros urbanos.  

Objetivo: 

O projeto tem como objetivo, estudar todas as etapas e materiais necessários para a 

implementação dos telhados verdes, assim como estudar os ganhos ambientais e 

econômicos. Promover a conscientização das pessoas para um tema de extrema 

importância, a sustentabilidade. 

Pretende-se, também, criar protótipo eficiente em escala reduzida com o estudo das 

melhores técnicas e materiais; o comparativo entre a variação de temperaturas de 



um telhado comum e um telhado verde; detalhar a etapa de escoamento de águas 

pluviais presente, propondo formar de reutilização dos recursos hídricos. Por fim, 

tornar essa tecnologia ecologia viável a toda a população, proporcionando assim, 

não apenas retorno ecológico, mas também retorno financeiro.  

Metodologia: Realizar uma coleta de dados por meio de fontes bibliográficas 

confiáveis como artigos e livros, buscando um entendimento mais profundo no 

assunto e fazendo um estudo de caso detalhado com tudo de mais atual existente 

nesse contexto de telhados verdes; além da construção de um projeto experimental 

elaborado com planejamento de tarefas baseado em tais coletas de dados. 

Desenvolvimento: 

Encontrar os materiais ideais para a construção de telhados verde e paredes 

ecológicas que abranja não só o custo mais viável, mas também melhor 

desempenho com boas propriedades físicas e químicas em geral contribuindo na 

redução de impactos ambientais. 

Criar protótipos em escala reduzida de telhados e paredes sustentáveis a fim de 

criar comparativos com as construções tradicionais, conscientizando a população 

em geral sobre a importância da preservação dos recursos naturais. 

É imprescindível que todo o sistema de irrigação das paredes e telhados verdes seja 

feita com agua de reuso. 

Considerações Finais: 

Com o projeto, é esperado obter informações que deixem evidente o desempenho 

ecológico positivo da utilização de telhados verdes nas edificações. Por meio de 

experimentos em laboratório (para analisar escoamento de água, controle de calor e 

outras questões que envolvem a Engenharia Civil), definir os materiais mais 

eficientes e criar um protótipo, visando sempre o custo benefício e principalmente a 

sustentabilidade, possibilitando solução na instalação de telhados verdes acessíveis 

para toda a população. 
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