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INTRODUÇÃO 

 Na Europa - continente precursor do uso dos telhados verdes - um grande número de 

referências pode ser encontrado sobre os benefícios ambientais, estéticos e econômicos desta 

tecnologia (Villarreal, 2005; Mentes, 2006; Berndtsson, 2010; Castleton, 2010). Os EUA também 

oferecem um bom número de publicações sobre experiências e a implantação de telhados verdes nas 

diversas condições climáticas presentes (VanWoert, 2005; Getter & Rowe, 2006; Dvorak, 2006; 

Rowe, 2011; Butler, 2012). Diferentemente dos exemplos europeu e americano, onde a maioria dos 

relatos é referente a clima temperado, o relato de pesquisas sobre telhados verdes em países em 

desenvolvimento ainda é muito incipiente. No momento em que a arquitetura verde experimenta 

uma grande expansão, faz-se necessário um aprofundamento no conhecimento científico e 

tecnológico sobre as características estruturais/ construtivas e espécies vegetais adequadas às 

diferentes condições climáticas. Uma revisão foi iniciada com o objetivo de documentar e comparar 

as experiências com telhados verdes em regiões de clima tropical e subtropical, identificar 

necessidades de pesquisa e estabelecer orientações para aplicações futuras.  

MATERIAL E MÉTODOS 

 A revisão na sua fase inicial englobou o período 2001- 2012. Foram utilizados os sites de 

pesquisa Capes Periódicos, Google Acadêmico, Science Direct e Scielo, com as seguintes palavras-

chave: telhados verdes, techos verdes, cubiertas verdes, green roof, tropical climate e subtropical 

climate. Foram consideradas publicações em periódicos indexados e fatores de impacto (IF), teses, 

dissertações, monografias, anais de eventos. Para cada publicação selecionada, os seguintes itens 

foram registrados: título, autores, ano da publicação; características ambientais (clima, localização 

geográfica); vegetais utilizados (família/gênero/espécie se possível); características construtivas e 

operacionais (declive, irrigação, fertilizantes, composição e profundidade do substrato, 

manutenção);  

RESULTADOS 

Os seguintes temas foram abordados nos 40 artigos analisados até o presente: aspectos estruturais, 

conforto térmico, balanço energético, retenção hídrica, sequestro de carbono, retenção/liberação de 

poluentes, geração de renda e análise custo-benefício. Países que sediaram os estudos: Cingapura, 

Brasil, China, Índia, Grécia, EUA, Japão, México e Itália. Entre as publicações, observou-se uma 

predominância de estudos localizados nos países asiáticos. Países europeus como Grécia e Itália, 

somam 22,5% das publicações selecionadas. Os EUA embora possuam pesquisas sobre diversos 

aspectos da tecnologia telhados verdes, possuem apenas um pequeno número de publicações nas 

regiões subtropicais do país, totalizando 15% do total. No Brasil foram identificados até o momento 

onze estudos, dentre os quais 2 dissertações, 1 tese, 1 artigo científico (revista online), 6 artigos em 

anais de congresso e nenhum artigo em periódico indexado. Do total de publicações, 55% possuíam 

IF. Até o momento, não foi encontrada nenhuma publicação utilizando as palavras-chave “telhado 

verde” e “cobertura vegetada” no Scielo ou demais instrumentos de busca. 

Dentre os aspectos mais investigados, “conforto térmico” é tema central em 52%; “balanço 

energético” em 25%; “retenção hídrica” em 20% e; outros temas em 3% do total das publicações. 

Dentre o total, somente 50% forneceram informações sobre a composição do substrato e 62,5% 

informaram a profundidade da camada de substrato sendo que apenas três casos foram identificados 

sobre telhado verde intensivo. Informações sobre manutenção como práticas de irrigação e 

fertilização foram apresentadas em 22,5% e 7,5% das publicações, respectivamente. Com relação à 
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“inclinação do telhado” observou-se que 96% das publicações não forneceram informação, sendo 

que apenas 10% explicitam os declives havendo indicativos de que vários estudos foram realizados 

sobre plataformas planas. Sobre a vegetação, espécies suculentas e gramíneas foram as mais 

utilizadas, dentre os estudos que forneceram alguma informação. Arbustos e herbáceas aparecem 

em segundo lugar, sendo que árvores são citadas em 12,5% dos estudos. Em 40% das publicações 

as espécies usadas não foram mencionadas sendo que 5% dos estudos foram realizados com a 

utilização de softwares e modelagem não existindo propriamente um telhado verde. A capacidade 

de purificação do ar pelos telhados verdes foi investigada em 5% dos artigos os quais abordaram o 

tema “sequestro de carbono”. Os estudos comprovaram o efeito do telhado verde sobre a 

concentração atmosférica de CO² com redução de 2% no entorno (Li, 2010), e a capacidade de 

retenção de carbono pela biomassa e substrato, com o sequestro de 375 gramas de C por m
2
 (Getter, 

2009). Com relação à captura de poluentes atmosféricos 5% dos estudos investigaram a retenção de 

metais e/ou a qualidade da água de escoamento. Somente 2,5% dos estudos avaliaram o aspecto 

geração de renda. As pesquisas que abordaram o tema “análise custo-benefício” somaram 5% do 

total de publicações (Wong, 2003c; Carter, 2008) e destacaram que os benefícios econômicos 

podem superar os custos iniciais.  

Com base nos dados levantados até o momento, pode-se concluir que os periódicos 

especializados em arquitetura e meio ambiente e modelagem ecológica foram os mais frequentes. 

Estas observações refletem a crescente preocupação dos profissionais das áreas de arquitetura e 

engenharia civil com relação à economia de energia, entre outros aspectos. É pouco abordado em 

publicações acadêmicas o uso de telhados verdes nas regiões tropicais como medida compensatória. 

Outros aspectos pouco ressaltados ou ausentes são: manutenção da biodiversidade em áreas 

urbanas, diminuição de poluição sonora, absorção de poluentes atmosféricos, aumento de áreas de 

lazer, valorização de imóveis, geração de renda (agricultura urbana) e benefícios estéticos. Em 

vários casos, a tecnologia não é recomendada devido a uma simples comparação financeira entre os 

sistemas de cobertura tradicionais e os telhados verdes, o que sugere a necessidade de mais e 

melhores investigações com rigor acadêmico em regiões de clima tropical e subtropical. 
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