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A utilização de coberturas verdes surge como uma técnica para suavizar os problemas 
causados pela urbanização, interferindo de forma significativa no controle ambiental e 
regulação climática, além de promover uma ampla gama de benefícios às cidades e à
sociedade. 

Esta cartilha tem como objetivo divulgar as vantagens do teto-jardim para o conforto térmi-
co e incentivar o seu uso de forma correta em coberturas nos projetos arquitetônicos. Sendo 
um ótimo artifício suplementar para os cursos de arquitetura e urbanismo, engenharia e 
sustentabilidade e também para informar e sensibilizar a população em geral.
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         Em Maceió o teto-jar-
dim ainda é pouco utilizado, 
não havendo grandes 
construções usando-o, 
presente em apenas 
algumas residências e guari-
tas. Sendo assim, conhecer 
os tipos, benefícios e vanta-
gens do uso de um teto-jar-
dim pela sociedade, profis-
sionais das áreas envolvidas 
com construção e poder 
público é de grande impor-
tância para que compreen-
dam os benefícios de 
conforto térmico e susten-
tabilidade que esse artificio 
proporciona.

         Logo, torna-se impres-
cindível aprofundar o 
conhecimento em técnicas 
e artifícios sustentáveis na 
construção civil que tragam 
melhorias para a cidade. 
         Dificilmente um projeto 
começa a ser pensado pelo 
telhado, mas essa parte 
estrutural da edificação é 
muito importante e pode 
ser planejada com antece-
dência e ser um ótimo 
artificio sustentável e inova-
dor para o edifício, seja ele 
comercial, público ou 
residencial.

  

         Há algum tempo as 
áreas verdes existiam em 
grande quantidade nas 
cidades, devido o adensa-
mento desordenado advin-
do do desenvolvimento, 
essas áreas originais quase 
inexistem atualmente. Esse 
amontoado de construções 
traz como consequência 
inúmeros problemas ao 
ambiente, como modifica-
ção na paisagem urbana, 
aumento da temperatura do 
ar, poluição e emissão de 
gás carbônico, impermeabi-
lização do solo, contribuin-
do para o aumento de 
inundações e alagamentos.

Fonte: https://casa.abril.com.br/casas-apartamentos/casa-com-telhado-verde-e-muita-muita-muita-grama/

Introdução
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Fonte: https://www.tuacasa.com.br/telhado-verde/

O que é
teto-

jardim?

 É um tipo de cobertura vegetal 

encontrada sob o telhado de qualquer constru-

ção (obras residenciais, comerciais, corporati-

vas ou industriais); e que une o paisagismo à 

redução de temperatura interna de edificações, 

ameniza ou controla o efeito estufa, sendo 

capaz de melhorar a qualidade do ar por meio 

da fotossíntese e reduzir o escoamento de 

águas pluviais para as vias públicas, além de 

deixar o entorno belo e de agradável perma-

nência.  

 O teto-jardim pode ser de vários 

tipos; e ter várias funções, como de horta, lazer 

e estética, e ser instalado em coberta de laje ou 

em cima do madeiramento de uma coberta 

existente. Porém é importante sempre conside-

rar o peso do teto-jardim na estrutura da 

construção.
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- BAIXA MANUTENÇÃO

- POUCA IRRIGAÇÃO

- VEGETAÇÃO DE PEQUENO PORTE 
   -  ERVAS, GRAMAS, MUSGOS E SUCULENTAS

- ALTURA DO SUBSTRATO
   -  6cm - 20cm

- PESO
   -  60Kg/M² – 150Kg/M²

- CUSTO BAIXO

TETO-JARDIM EXTENSIV0

Os tetos-jardins são classificados 

em três tipos: extensivo, semi-in-

tensivo e intensivo. Desses os 

mais utilizados são os extensivos 

e o intensivos, cujas principais 

diferenças são os tipos de 

espécies vegetais e a espessura 

do substrato. 

Tipologia do
teto-jardim
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- ALTURA SUBSTRATO
   -  15cm – 40cm

- PESO
   -  180 Kg/M² – 500Kg/M²

- CUSTO ALTO

- ALTA MANUTENÇÃO 

- IRRIGAÇÃO REGULARMENTE

- VEGETAÇÃO MÉDIO E GRANDE 
PORTE
   -  GRAMAS, ARBUSTOS E ÁRVORES

- PODE TER BANCOS E PLAYGROUNDS

TETO-JARDIM INTENSIVO

- PESO
   -  120Kg/M² - 200Kg/M²

- CUSTO MÉDIO

- MANUTENÇÃO PERIÓDICA

- IRRIGAÇÃO PERIODICAMENTE

- VEGETAÇÃO MÉDIO PORTE
   -  GRAMAS, ERVAS E ARBUSTOS

- ALTURA SUBSTRATO
   -  12cm – 25cm

TETO-JARDIM SEMI-INTENSIVO
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6. LAJE – estrutura de concreto que serve de apoio e sustentação para o teto-jardim.

5. CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO – Construída com a função de 

hidrorrepelente, fundamental para a resistência e durabilidade do 

teto-jardim, evitando infiltrações. Pode ser executada com lona 

plástica ou manta asfáltica.

4. CAMADA DRENANTE - composta por materiais granulares como 

argila expandida ou vermiculita, que ajuda na absorção da água não 

absorvida pelo substrato, evitando alagamento no teto-jardim. Essa 

água pode ser captada para um reservatório. Em telhados inclinados 

esta camada não é necessária.

3. CAMADA FILTRANTE – manta fina e leve conhecida como 

geotêxtil e responsável pela retenção das partículas menores e por 

separar a camada de substrato da camada de drenagem.

2. CAMADA DE SUBSTRATO – espaço reservado para a terra e o 
adubo, o qual é imprescindível ao crescimento e vitalidade da 
espécie vegetal, na manutenção de nutrientes, sustentação das raízes 
e absorção de parte da água da chuva. De espessura aproximada a 
10cm e podendo chegar a 30cm, de acordo com o porte da 
vegetação.

1. CAMADA DE VEGETAÇÃO – de acordo com o tipo de teto-jardim a vegetação pode 

ser de pequeno, médio ou grande porte, de preferência com plantas da região, de 

crescimento lento, de fácil manutenção e que exijam pouca rega.

Camadas do teto-jardim
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Chlorophytum comosum
 (Clorofito, Grava�nha)

Cycas revoluta
(Cica)

Yucca gloriosa
(Palmeira)

Ágave vivípara
(Ágave)

Espécies vegetais e
Elementos decorativos
 As espécies utilizadas no teto-jardim dependem das condições climáticas do local. 

Os exemplos a seguir, mostram algumas das espécies que condiz com o clima quente e úmido 

de Maceió, de manutenção simples e fácil acesso na região.

 São utilizados também alguns elementos decorativos para compor o agenciamento.
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Pedrisco brancoArgila expandidaAspargus densiflorus
(Alfinete)

Nephrolepis exaltata
 (Samambaia)

Eugenia uniflora
(Pitangueira)

Russelia equisetiformis 
(Flor-de-coral)

Zoysia japônica
(Grama esmeralda)

Buxussempervirens
(Buxinho)



13

 São muitos os benefícios que a utilização da vegetação nas coberturas pode trazer 

para a edificação, e quando usada em grande proporção também para a cidade.  Ocorre a 

diminuição da  incidência de radiação solar sobre a superfície, a atenuação de ruídos, diminui-

ção da poluição do ar, reduz o consumo de energia em regiões quentes como Maceió, e 

minimiza enchentes e alagamentos. Além disso, áreas no entorno dos tetos-jardins também 

são beneficiadas, pois tendem a ficar mais úmidos, reduzindo a sensação térmica e melhoran-

do a qualidade do ar do local.

 Seu uso sobre lajes e telhados convencionais tem o poder de mudar o ambiente 

urbano, melhorando visualmente a qualidade de vida nas cidades e interrompendo a monoto-

nia do cinza do concreto inerte.

Fonte: https://institutocidadejardim.com.br/

Importância e
Benefícios
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A energia luminosa 
emitida pelo sol ao 

entrar em contato com a 
laje de concreto se 

transforma em calor, e 
este calor é absorvido 

pela laje.

REDUÇÃO DE TEMPERATURA,
CONSUMO DE ENERGIA
E POLUIÇÃO

No teto-jardim, parte da 
luz vira fotossíntese e 
outra parte é refletida, 
tornando o ambiente 

mais agradável e 
diminuindo o uso da 

climatização.

O uso do teto-jardim em 
edificações dos centros 

urbanos promove a 
redução da área de 

superfície impermeável 
minimizando assim a 
formação de ilhas de 

calor.

A presença das espécies 
vegetais que realizam a 
fotossíntese é a maior 

causa de diminuição de gás 
carbônico, tornando-se 

essencial para a renovação 
do ar.
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REDUÇÃO DAS INUNDAÇÕES E
RETENÇÃO DE ÁGUAS

PLUVIAIS
Nos telhados convencionais 

100% da água da chuva 
escorre direto para as ruas, 

muitas vezes gerando 
inundações. 

No teto-jardim, parte da 
água é absorvida pelo 
jardim, e o restante é 

escoado gradualmente.

Podendo haver também, 
um sistema de retenção 

dessa água para ser 
consumida na edificação, 
como por exemplo para 

irrigação do próprio 
teto-jardim, jardins e 

descarga. 
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 A vegetação e o substrato 

funcionam como isolante térmico e 

acústico, evitando as trocas de calor 

entre o meio externo e interno e 

diminuindo o índice de ruido no local, 

tornando os ambientes mais confortá-

veis.

ISOLANTE TÉRMICO
E ACÚSTICO
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Sem duvida os tetos-jardins deixam uma 

edificação única e especial, chamando 

atenção no meio do cinza das construções e 

embelezando a cidade.

USO E ESTÉTICA

Outro fator importante é que com 

as cidades cada vez mais densifica-

das, essas coberturas podem ser 

habitáveis e agradáveis sendo 

usadas como área de convívio, lazer 

ou produzindo alimentos.
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 O teto-jardim precisa de cuidados, embora não seja de grande dificuldade é 

diferente do convencional e isso exige uma adaptação que pode causar estranhamento 

no início. A manutenção depende principalmente do tipo de vegetação escolhida que 

dependendo do porte e características vai precisar de cuidados específicos.

Manutenção

 Como ainda é um processo novo, a implementação do teto-jardim, os cuida-

dos com manutenção e a mão de obra qualificada, são mais caros que de um telhado 

convencional. Mas esse custo inicial tem um retorno fácil se pensarmos na economia de 

energia e na sua durabilidade. De acordo com lojas do ramo no mercado de Maceió, 

atualmente, o custo médio de um teto-jardim  de aproximadamente 40m² pode variar de 

R$ 3.000,00 à R$5.000,00 dependendo das espécies vegetais utilizadas.

Custo e mão de obra
qualificada
Custo e mão de obra
qualificada
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Sobre esta manta, coloca-se 
uma camada de substrato, 
essa terra irá nutrir as espécies 
vegetais, sua profundidade 
pode variar para comportar as 
raízes das plantas escolhidas;

Para finalizar, são escolhidas as 
espécies vegetais e/ou 
elementos decorativos para 
compor e embelezar o 
teto-jardim. É aconselhável 
que a grama não encoste nas 
paredes e que esse espaço 
seja preenchido com argila 
expandida, para facilitar o 
escoamento;

Agora é fazer a manutenção 
correta, com regas e podas de 
acordo com as espécies 
escolhidas.

5

6

7

A estrutura que receberá o teto-jardim 
deve ser calculada para suportar seu 
peso e deve ter uma inclinação de 1,5% 
para escoar a água;

A base de madeira ou de laje deve ser 
impermeabilizada, muitas vezes com 
manta asfáltica, protegendo o ambien-
te de infiltrações;

Depois deve-se espalhar uma camada 
uniforme de argila expandida ou 
pedriscos formando uma camada 
drenante, que absorve uma parte da 
água, e instalar um dreno para armaze-
nar o restante da água;

Esticar uma manta geotêxtil, sobrepon-
do suas extremidades, para que grãos 
não ultrapassem essa camada, evitando 
assim entupir ralos e drenos;

1

2

3

4

Etapas para a construção
de um teto-jardim
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 É de grande importância a disseminação do uso do teto-jardim, capaz de melhorar 

consideravelmente o bem estar da população no contexto da arquitetura local; que, além de 

ser um artifício estético e auxiliar no equilíbrio do clima interno do ambiente, o seu uso em 

grande proporção, é capaz de melhorar notadamente a qualidade do ar e a poluição sonora 

em grandes empreendimentos e em seu entorno, quebrando a onda de calor e deixando o 

clima mais agradável. Em síntese, o seu uso e difusão na cidade de Maceió será uma ótima 

forma de compensar a ação do homem sobre o meio ambiente.

Considerações
finais
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