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1. Resumo

O presente trabalho tem como objetivo analisar os benefícios que a utilização 
da cobertura verde atrai, os métodos de aplicação e as necessidades mínimas para 
a instalação da mesma, o projeto vai analisar qual sua importância para as regiões 
escolhidas, se é viável a utilização do mesmo, onde seriam os melhores pontos para 
a aplicação,  fazendo com que traga melhorias a alguns lugares importantes, como 
escolas públicas.
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2. Introdução

2.1. Cobertura verde nas escolas públicas de São Paulo – SP

Cobertura verde, também conhecida como cobertura viva, telhado verde ou 
teto verde, consiste num sistema artificial de construção em coberturas, utilizando 
vegetação. Podendo ser instalada facilmente em qualquer tipo de edificações, como 
casas, prédios de diferentes formatos e andares, condomínios comerciais e 
residenciais, edificações para serviço de hospedagem, museus, hospitais, indústrias, 
depósitos e instituições educacionais. 

São muito populares na Europa, principalmente na Alemanha, pioneira no 
desenvolvimento de telhados verdes nos tempos atuais. Desde a década de 1970 
pesquisadores universitários, arquitetos engenheiros e fabricantes alemães se 
preocuparam com os tetos verdes. Mas só nos anos de 1980, os telhados verdes 
começaram a ganhar força no mercado consumidor. Empresas alemãs como Zinco, 
Optima, Optigrun e Bauder são pioneiras na tecnologia desse tipo de cobertura, elas 
ajudaram a alavancar ainda mais o prestigio desse tipo de construção, graças a 
seus produtos com funcionalidade de impermeabilização à água e resistência ao 
crescimento de raízes. 

Nas cidades brasileiras, as coberturas verdes são raras, na cidade de São 
Paulo, maior cidade na América do Sul, a necessidade de vegetação ser tornar a 
cada dia mais importante, principalmente na Zona Leste da capital paulista, região 
que cresceu sem nenhum tipo de preocupação com o meio ambiente ou alguma 
formar de amenizar os impactos ambientais de um crescimento altamente 
descontrolado de uma grande metrópole. Hoje em toda a cidade mais principalmente 
na região leste é nítido a predominância de construções aglomeradas e 
impermeadas, e raras as áreas verdes. 

As coberturas verdes podem ser uma das grandes aliadas, para amenizar 
este grande problema. Um dos lugares em que essa situação possa começar a se 
reverte seria as escolas, que são grandes edificações bastante frequentadas não só 
pelos seus alunos, mais por toda população que vive ao seu redor, beneficiando 
grande parte da população. Outro beneficio da utilização das edificações escolares, 
para coberturas verdes, é a melhoria na qualidade estética e ambiental, tornando um 
ambiente mais agradável, fazendo com que seus alunos e frequentadores 
presencia-se e aprenda a importância da vegetação nas grandes cidades, e que 
moradores da região possa sentir a diferença e acabem adotando esse tipo de 
construção em suas casas ou prédios.

2.2.  A importância de cobertura verde nas cidades
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Uns dos impactos positivos que as coberturas acabam gerando e a 
diminuição de ilhas de calor, bastante frequente na cidade paulistana.  Essas ilhas 
são causadas por; ausência de vegetação, responsáveis por ajustar a temperatura  
aumento a umidade do ar e diminuição da temperatura; menos vegetação será 
gigante nível de poluição atmosférica; menor capacidade de absorção de água do 
solo, isso ocorre quando temos áreas urbanas em grande maioria coberta por 
concreto e asfalto;  e o excesso de construções e edificações que diminui a 
capacidade circulação do ar.

Outro impacto positivo que as coberturas trazem para a população é a 
drenagem de águas pluviais, melhor do que outros sistemas de captação. Com o 
avançado processo de crescimento populacional nas grandes cidades, e 
consequente a impermeabilização do solo, os sistemas de drenagem das águas 
pluviais se tornam cada vez mais insuficientes, devido ao grande aumento do 
escoamento superficial, gerando os famosos pontos de alagamentos na cidade. 
Para diminuir esses problemas, a utilização de telhados verdes é indicada como 
uma alternativa, já que os tetos verdes são estruturas formadas de diferentes 
camadas, sendo as principais estruturas: plantas, substratos e drenagem, que 
trabalham como diferentes funções de acordo com suas características.

Essas estruturas também têm a capacidade de sequestra o gás carbônico e 
produzir oxigênio. Na natureza, o gás carbônico é liberado pela decomposição de 
materiais orgânicos, como folhas, troncos de árvores, isso acontece no solo com 
vegetação, onde bactérias e outros microrganismos digerem as moléculas 
orgânicas.

Ótimo isolamento térmico a construção com telhado vivo, proporciona maior 
economia, pois ela oferece ao um isolamento térmico e acústico que pode evitar ou 
diminuir o uso dos ar condicionados. As coberturas verdes também auxiliam na 
captação de água da chuva. Alguns prédios, utilizam as coberturas verde, como 
áreas verdes de lazer, com a criação de áreas de circulação entre as vegetações. 

Nas escolas públicas de São Paulo, não existem em suas infraestruturas ar 
condicionados, devido seu alto custo de funcionamento e manutenção, o que 
acabam gerando muito incômodos em seus alunos e profissionais que ali trabalham, 
essa seria um dos principais benefícios da implementação de telhados verde nas 
instituições de ensino da rede pública.

2.3.  Sua estrutura

Os telhados verdes exigem a instalação do sistema em uma cobertura onde a  
estrutura da edificação deve suportar o sistema dimensionado para ela. 
Normalmente, o ângulo de inclinação da cobertura é baixo ou nulo - esse fator 
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determina a forma de drenagem ou a necessidade de barreiras para conter o fluxo 
de água. Após o preparo da cobertura e a instalação das camadas do sistema, deve-
se aplicar a terra e plantar as espécies vegetais adequadas.

Vale ressaltar que a instalação de um telhado verde deve ser feita por 
empresas especializadas, uma vez que para a colocação deste tipo de telhado é 
necessário fazer uma adaptação na estrutura física do edifício. Se o telhado 
ecológico for colocado na laje, será preciso impermeabilizá-lo, no caso de telhas de 
cerâmica, será preciso retirá-las e instalar placas de compensado que funcionarão 
como base para a estrutura vegetal.
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3. Objetivos

Implementar coberturas verdes em edificações escolares da rede pública na 
cidade de São Paulo, zona leste, região menos arborizada da capital, afim de 
diminuir os impactos ambientais que edificações totalmente impermeáveis causa no 
meio ambiente. 

Promover o desenvolvimento sustentável, contribuindo com a qualidade de 
vida dos alunos no ambiente escolar, e dos moradores ao redor da escola.

Contribuir para o aumento de vegetação dentro da cidade de São Paulo, 
especificamente na região leste, melhorando esteticamente as edificações escolares 
com coberturas verdes. 

Identificar escolas como menos vegetação e com problema de drenagem de 
águas pluviais, para implementação do projeto, assim valorizando mais aquela 
escola, e que sirva de exemplo para região. 
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4. Justificativa

O ambiente escolar deve ser um lugar em que seja estimulada a necessidade 
de aprender a cuidar do meio ambiente e resulte em ações positivas para a 
sociedade em que vivemos. Uma estrutura escolar que usa como recursos verdes e 
que possibilita aos seus alunos o contato com a natureza favorece o aprendizado de 
conceitos ambientais alinhado com o crescimento das grandes cidades. 

É de fundamental importância que as instituições de ensino adotem medidas 
que condizem com seus discursos, à pratica cotidiana do que é ensinado em sala de 
aula, a preservação ambiental é um desses assuntos. A escola não pode ser mera 
reprodutora de discursos, ela deve incorporar o conceito ao sei funcionamento. 

E chama atenção não só dos alunos em que estudem no prédio, mais 
também da sociedade em geral, no sentido de como uma construção verde pode 
aumentar a  valorização das edificações, tanto visualmente como economicamente, 
além de trazer grandes melhorias ambientais para região e assim servir de estimulo 
para construções particulares desde edificações comerciais á residenciais na região. 
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5. Metodologia

A pesquisa terá inicio com a revisão do material bibliográfico e com a analise 
do mapa da região leste da cidade de São Paulo, a fim de identificar o bairro de 
menor arborização. Após a escolha da região, será realizada pesquisa para 
identificação de até três escolas da rede pública sempre buscando a região do bairro 
de menor concentração de áreas verdes.

 Após a identificação das edificações escolares que participaram do projeto, 
as escolas serão vistoriadas, com o intuito de coletar medidas dos telhados que 
podem vim a ter a chance de receber a cobertura verde, além de avaliações 
estruturais, caso a escola não tenha uma estrutura que aguenta a cobertura verde, 
será procurada uma outra edificação escolar, este projeto não tem o intuito de 
melhor a estrutura de vigas e pilares das edificações escolares, e sim o 
desenvolvimento de ambientes mais sustentáveis, que já tenha ótimas estruturas em 
suas dependências.

O projeto buscar a melhoria do ambiente escolar e sua região, partindo para 
uma revolução ambiente, em que sua região não é muito comum, para que seus 
alunos, que normalmente também moram próximos dessas escolas possa a partir 
desse projeto interagir com um ambiente que não faz parte do seu cotidiano 
habitual, e passa a entender a importância do meio ambiente, e como ele é 
importante nos tempos atuais. O projeto apesar de ter um custo maior do que 
telhados comum de alvenaria e telhas tem uma duração útil, desde com manutenção 
periódica, quase que o dobro. 
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6. Cronograma

Quadro 1 – CRONOGRAMA DO PROJETO (Indicar as principais etapas para o 
desenvolvimento do projeto).  Calendário ano: 2018/2019

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Analisar 
novamente 
toda 
bibliográfic
a sobre 
coberturas 
verdes.

X X

Identificar o 
bairro 
menos 
arborizado 
da zona 
leste de 
SP.

X X

Definir as 
escolas 
que vão 
fazer parte 
do projeto.

X X

Avaliação 
das 
estruturas 
das 
escolas 
escolhidas.

X X

Medição 
das áreas 
nas 
escolas 
que serão 
implementa  
a cobertura 
verde.

X X

Avaliar os 
impactos 
positivos 
que 
beneficiara 

X X
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a região

7. Bibliografia

Livro - Atlas ambiental do munícipio de São Paulo: O verde, o território, o ser 
humano: diagnóstico e bases para a definição de políticas públicas para áreas 
verdes no Município de São Paulo / coordenação de Patrícia Marra Sepe, Harmi 
Takiya.

Site – Sustentarqui.com.br


