1

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Humberto Buso

Coberturas verdes: Especificação, execução e manutenção.

São Paulo
2014

Humberto Buso

Coberturas verdes: Especificação, execução e manutenção.

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT,
como parte dos requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Habitação: Planejamento e Tecnologia.
Data da aprovação ____/_____/_______
_________________________________
Prof. Dr. Claudio Vicente Mitidieri Filho (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Claudio Vicente Mitidieri Filho (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Fúlvio Vittorino (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Renata Jimenez de Almeida Scabbia (Membro)
UMC - Universidade de Mogi das Cruzes

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
B979C

Buso, Humberto
Coberturas verdes: Especificação, execução e manutenção. /
Humberto Buso. São Paulo, 2014.
164p.
Dissertação (Mestrado em Habitação: Planejamento e Tecnologia) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração:
Planejamento, Gestão e Projeto.
Orientador: Prof. Dr. Claudio Vicente Mitidieri Filho

1. Cobertura vegetal 2. Experiência técnica 3. Colméia plástica 4. Argila
expandida 5. Manta de PET reciclada 6. Edifício comercial 7. São Paulo (cidade) 8.
Tese I. Mitidieri Filho, Claudio Vicente, orient. II. IPT. Coordenadoria de Ensino
Tecnológico III. Título

15-16

CDU

692.4(043)

Humberto Buso

Coberturas verdes: Especificação, execução e manutenção.

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo IPT, como parte dos requisitos para a obtenção do
título de Mestre em Habitação: Planejamento e
Tecnologia.
Área de Concentração: Planejamento, Gestão e
Projeto.

Prof. Dr. Claudio Vicente Mitidieri Filho (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo

São Paulo
Maio/2014

Dedicatória
Fernanda Castro da Silva

Agradecimentos
À minha esposa e à minha família, pelo incentivo e paciência. Aos
funcionários da Tishmanspeyer: Karen Doyama, Alfredo Pereira e Maria Beatriz
Mundin, à empresa Ecotelhado, na pessoa da Manuela, ao Itaú BBA, ao Itaú
Unibanco e seus funcionários Cleonir Vigna, Juliana Assali e Renato Kaufman. Ao
IPT, ao Claudio Mitidieri, profissional renomado e professor ainda melhor e a Andréia
Longuinho que me ajudou muito na finalização deste trabalho. Um agradecimento
especial ao amigo, padrinho, arquiteto, engenheiro civil e exemplo Rodrigo Nogueira
de Oliveira.

RESUMO
Este

trabalho

apresenta

especificações técnicas,

procedimentos

de

execução e de manutenção de sistemas de coberturas verdes. Em particular, é
detalhado o sistema aplicado sobre colméias plásticas preenchidas com argila
expandida e manta de PET reciclável, instalado sobre laje impermeabilizada. Essa
aplicação sugere a utilização do entre piso, na cobertura, como reservatório de água
pluvial que pode ser utilizado na irrigação das plantas. Este trabalho tem como
referência um caso real de aplicação desse tipo de cobertura em uma edificação
comercial construída na cidade de São Paulo.
Palavras-chave: cobertura verde, sistema construtivo, especificação, manutenção,
jardim suspenso.

ABSTRACT
Green roofs: Specification, implementation and maintenance.
This

paper

presents

the

technical

specifications,

procedures

for

implementation and maintenance of green roof covering applied in building systems.
In particular, the system is applied on detailed plastic hives filled with expanded clay
and blanket PET recyclable, waterproof installed on slab. This application suggests
the use of the floor in the cover, such as rainwater reservoir that can be used in
irrigation of plants. This reference work is a real case application of this type of
coverage in a commercial building built in Sao Paulo, the capital.
Keywords: green roof, construction system specification.
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1

INTRODUÇÃO
Telhados verdes são sistemas de cobertura que acomodam substrato e

vegetação ativa (EMILSSON, 2005). Atualmente é nítido o aumento de construções
que utilizam essa técnica no Brasil, principalmente em São Paulo, seja pela
demanda gerada na adoção de certificação ambiental ou pela consciência ambiental
que permeia as decisões de projeto. Segundo GBC (Green Building Council, 2013) a
cidade de São Paulo está à frente de Santiago, no Chile, com 115 edifícios
registrados e 15 certificados, e Buenos Aires, na Argentina, com 27 registrados e 6
certificados, conforme publicado no site da Folha de São Paulo em 18/08/2013.
Embora o fenômeno telhado verde seja relativamente recente no Brasil, as
primeiras coberturas verdes surgiram por volta do século 7 a.C. (antes de Cristo)
nos jardins suspensos da Babilônia (Rodriguez, 2006), mas foi no movimento
modernista na Europa, no final do século XIX, que o conceito de telhado verde
ganhou força como especificação em projeto, principalmente na Alemanha. "Em
1930, o arquiteto paisagista alemão Harry Maaz previu uma metrópole onde "o
homem vai passear de jardim em jardim nos telhados que irá coroar continuamente
os topos das nossas cidades com luz solar e floração paradisíaca" (Werthman,
2007). Foi nessa época que as conseqüências da revolução industrial começaram a
aparecer, tanto no modo como a relação entre produtos e consumidores se
transformava, quanto na necessidade de abrigar uma nova população, agora
urbana.
Autores como Argan e Benévolo (1978) apontavam o crescimento da
expectativa de vida das pessoas e a concentração delas em torno das fábricas como
o início do processo de mudança na construção civil, que foi potencializado após o
final da primeira guerra.
Se na época as mudanças sociais culminaram em mudanças substanciais
na estética e nas técnicas das construções, o que dizer das mudanças climáticas
provocadas ou não pela ação do homem? Essa nova consciência sobre o clima,
impulsionada pela globalização, atinge de uma só vez, o mundo todo e as novas
respostas estéticas e técnicas passam a acontecer em escala global.
Em 1972 a ONU convoca a conferência que deu origem ao Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a Conferência das Nações Unidas
sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo (Suécia) e 15 anos depois a comissão
presidida pela médica Gro Harlem Brundtland, a convite da ONU, publicou o

16

relatório, “Nosso Futuro Comum”, aproximando o conceito de desenvolvimento
sustentável para o discurso público. Mais tarde, a questão da importância entre a
conservação

ambiental

e

o

desenvolvimento

sustentável

foi

enraizada,

principalmente no Brasil, com a Conferência da ONU (Organizações das Nações
Unidas) sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, a RIO 92.
Naquele contexto, foi possível perceber que as respostas para os problemas
dessa nova revolução exigirá cada vez mais esforço da cadeia produtiva da
construção civil, principalmente dos profissionais de projeto, responsáveis por
especificar e fiscalizar as novas tecnologias. Prova disso é o aumento significativo
de profissionais credenciados e certificados, segundo o GBC Brasil, conforme ilustra
o Tabela 1.

Tabela 1 – Crescimento dos profissionais certificados e credenciados por ano

Fonte: GBC Brasil (2013)
Legenda: LEED AP é a sigla para os Accredited Professionals , ou seja, os profissionais que
são acreditados pelo Green Building Council por entenderem o processo de
certificação e serem facilitadores do processo LEED.
LEED GA é a sigla para Green Associate, ou seja, um indivíduo que passou no
exame e possui o conhecimento e a habilidade para compreender e apoiar projetos,
construção e operações ecológicas.

A demanda por construções sustentáveis é impulsionada tanto pelo setor
privado, que entende o interesse do consumidor cada vez mais consciente, quanto
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pelo setor público.

O Ministério do Planejamento publicou o Guia de Compras

Públicas Sustentáveis para a Administração Federal onde ressalta a necessidade
de:
“...garantir a disponibilidade dos recursos da Terra hoje, assim como
para nossos descendentes, por meio de uma gestão que contemple
a proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento
econômico equilibrado de nossas sociedades...”
(Guia de Compras Públicas Sustentáveis para Administração
Federal, 2010)

Segundo a Revista GBC Brasil (2014), o Brasil está em 4º lugar entre todos
os países do mundo considerando o número de construções sustentáveis
certificadas pelo LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).
Seja pelo alto impacto que a construção civil exerce no meio ambiente ou
pela apropriação que a indústria da construção civil faz sobre o tema, o fato é que a
demanda para projetos sustentáveis vem aumentando e exigindo dos agentes
envolvidos no processo maior preparo e experiência.
A tendência é de que os profissionais de projetos busquem a eficiência
energética e o baixo impacto ambiental em seus projetos, o que nem sempre é
possível por razões econômicas ou comerciais. Por outro lado, as certificações
ambientais podem contribuir para reforçar as recomendações feitas pelos projetistas.

1.1

Objetivo
Apresentar as tipologias de coberturas verdes e suas características

técnicas, considerando o uso, detalhando as recomendações de projeto, de
execução e de manutenção de um tipo específico de cobertura verde, o tipo laminar,
por meio de revisão bibliográfica, estudo de caso e de visitas técnicas. .
1.2

Justificativa
A necessidade de evoluir a técnica da construção para ir ao encontro das

novas demandas socioambientais se faz urgente, especialmente nos países em
desenvolvimento.
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Se em algum momento as construções nos países desenvolvidos refletiram
a capacidade técnica e intelectual do seu povo, hoje, além disso, devem contribuir
para o crescimento sustentável de um país pensando nos seus descendentes.
Essas técnicas devem olhar o passado, evoluir, padronizar e alcançar escala
suficiente para não servirem apenas a um nicho de mercado, mas sim para a massa
de construções que o desenvolvimento demanda.
Visando o atendimento das demandas ambientais, as certificações e normas
técnicas solicitarão construções de alto desempenho, que por sua vez, impactarão
em toda a cadeia construtiva.

Na recém aprovada ABNT NBR 15575, essa

demanda fica explicita, uma vez que os critérios de desempenho dos edifícios
habitacionais agora passam a ser uma premissa de projeto incluindo aspectos
ambientais.
A comprovação do desempenho em edifícios já é obrigatória em outros
países. De acordo com Silva (2004), “nos países desenvolvidos, o seguro exige que
o atendimento às normas seja demonstrado pelas empresas” (TÉCHNE, 2011). O
Brasil segue a mesma tendência e toda a cadeia da construção civil precisará
adaptar-se.
Fornecedores vêm sendo incentivados a avaliar o desempenho de seus
produtos, visando garantir o atendimento aos requisitos de desempenho e a
qualidade dos seus produtos.
As exigências de desempenho, aliada às questões de ordem ambiental e de
melhoria da qualidade de vida nas grandes cidades apontam para iniciativas como a
adoção de fachadas e coberturas verdes.

1.3

Metodologia
A

revisão

bibliográfica

considerou

diversos

artigos,

nacionais

e

internacionais sobre coberturas verdes, com destaque para o manual do DDC
(Departament Design Construction da cidade de Nova Iorque) e para o curso
ministrado em 2007 pela Hydrotech e AIA (American Institute of Architects). Também
colaborou imensamente com este trabalho a dissertação do arquiteto português
Fausto Miguel Ferreira Raposo; MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE COBERTURAS
VERDES – ANÁLISE DE CASO DE ESTUDO que além de traduzir os conceitos da
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FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau), “Diretrizes
para o Planejamento, Instalação e Manutenção de Coberturas Verdes” (FLL, 2008)
para o Português de Portugal, agregou conceitos e experiências próprias
enriquecendo a bibliografia sobre o tema.
Além da revisão bibliográfica citada acima, dois edifícios foram visitados com
o objetivo de avaliar na prática os conceitos descritos na bibliografia. A primeira
visita foi realizada no edifício Conde Matarazzo, inaugurado em 1939 no centro da
cidade de São Paulo. O segundo edifício visitado foi o Tower Bridge, inaugurado em
2013 na região sul de São Paulo.
Também foram analisado os projetos, os procedimentos de execução e os
processos de manutenção de cobertura verde definidos para o edifício FL3500 na
cidade de São Paulo, considerado como estudo de caso.
A

revisão

bibliográfica,

os

resultados das

visitas

realizadas

e o

acompanhamento do projeto e da execução das obras do edifício FL3500
possibilitaram a compilação de um conjunto de contribuições e recomendações para
projeto, execução e manutenção de um sistema específico de cobertura verde, ou
seja, o sistema laminar.
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2

COBERTURAS VERDES
O sistema construtivo cobertura verde, também conhecido com telhado

verde, não se limita apenas à instalação de cobertura vegetal no topo dos edifícios.
É um sistema construtivo complexo, que exige a sinergia de várias disciplinas de
projeto, resultando em um sistema de alto desempenho térmico, que pode colaborar
com a economia de energia, drenagem urbana e com a paisagem construída.
Basicamente, uma cobertura verde inclui os mesmos componentes de uma
cobertura tradicional: impermeabilização, drenagem e proteções térmicas. Porém,
além desses componentes faz-se necessário criar um ambiente capaz de suportar o
plantio de espécies vegetais, seu crescimento, desenvolvimento e reprodução.
Também fazem parte do sistema todos os componentes necessários para proteção
da edificação, visando impedir que a massa vegetal, a irrigação ou os insetos
comprometam a integridade física do edifício.
As diretrizes apresentadas a seguir têm o objetivo de fornecer subsídios
práticos para auxiliar os profissionais de projeto, de execução da obra e de operação
e

manutenção

no

desenvolvimento

de

coberturas

verdes

eficientes

e,

principalmente, duráveis. Segundo Covelo e Souza (2003), o desenvolvimento de
um projeto é composto por uma série de processos compartilhados entre as
empresas e os profissionais que desenvolvem todas as especialidades de projeto.
Assim como os demais sistemas construtivos, as coberturas verdes também
exigem alto grau de compartilhamento de informação. Porém, como traz em sua
constituição um elemento vivo que precisa de suporte para continuação das suas
funções iniciais, exigem nas discussões iniciais decisões que não poderiam ser
tomadas apenas na operação do edifício. É importante, por exemplo, saber logo no
início, que tipo de vegetação pretende-se implantar. Saber se ao crescer, a
vegetação não impedirá os acessos, comprometerão a impermeabilização, as
estruturas ou até mesmo oferecerão risco de quedas de galhos e folhas.
Essas recomendações foram escritas baseadas na revisão bibliográfica, das
mais recentes normas nacionais e internacionais, no acompanhamento do estudo de
caso do Edifício Faria Lima 3500 e nas visitas técnicas em coberturas verdes nos
edifícios Conde Matarazzo e Tower Bridge.
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2.1

História das coberturas verdes
Atualmente a adoção de coberturas verdes no Brasil tem aumentado muito,

seja pela pontuação que os edifícios verdes almejam no LEED, seja pela
especulação do solo urbano, que está atingindo seus limites, fazendo com que cada
metro quadrado seja muito valorizado, o que requer que as técnicas construtivas
sejam exploradas ao máximo, aumentando o valor agregado dessas construções.
Segundo Wells e Grant apud Raposo (2013), as coberturas verdes existem
desde as antigas civilizações dos vales dos rios Tigre e Eufrates. Como os jardins da
Babilônia do Palácio do Rei Nabuchodonosor II, do século VI a.C.,formado por
terraços verdes executados em camadas de solo e pedras (Figura 1). Uma das sete
maravilhas do mundo, com base em descrições antigas e publicados em 1878.

Figura 1 - Reconstrução dos jardins suspensos da Babilônia.

Fonte: Alexsander Stomb (2014)

A utilização de coberturas vivas consolidou-se de fato no início do século
XX, principalmente nos Estados Unidos e Alemanha, resultando em alguns dos
edifícios mais significativos da engenharia moderna: Madison Square Gardens
(1920), the Rockefeller Center (1930) e Fábrica da Ford de 1994. De autoria de Bill
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McDonough, a fábrica River Rouge, que fica em Dearborn, Michigan, nos EUA, tem
a maior cobertura verde do mundo, com 10,4 hectares cobertos por sedum, planta
da família das Crassulaceae que além de consolidada na aplicação ornamental vem
sendo cada vez mais utilizada nos projetos de cobertura verde dada sua tolerância a
variações climáticas.
Segundo Werthman (2007) apud Raposo (2013), as coberturas verdes se
desenvolveram na Alemanha durante os anos 1950 e 1960 a partir de estudos
realizadas por Reinhard Bornkamm que teve início nas coberturas verdes “não
intencionais” de 1900. Visando melhorar a capacidade ignifulgante das coberturas
de madeira e asfalto, foi adicionada a camada betuminosa uma fina camada de areia
e brita que serviu de substrato não intencional para espécies que ali se
desenvolveram. . Na década seguinte, a equação formada por população
consciente, pressão de grupos organizados, interesse da comunidade cientifica e
apoio político resultou na instalação de coberturas verdes por todo o país. Todo este
trabalho culmina, em 1974, na fundação do FLL (Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau: Instituto de investigação, desenvolvimento
e construção da paisagem). Quatro anos mais tarde, com a criação de um grupo de
trabalho baseado nos trabalhos Bornkamm propuseram a separação em dois tipos
de cobertura considerando a quantidade de manutenção e grau de sustentabilidade
de cada tipo denominada intensivas ou extensiva. Em 1982 a FLL emite a primeira
recomendação para o planejamento, instalação e manutenção de coberturas verdes,
detalhando suas relações urbanas, ecológicas e econômicas.
No Brasil, esse sistema construtivo ainda não é muito usado, mas começam
a surgir algumas leis para incentivar sua disseminação. A cidade de Jundiaí, no
Estado de São Paulo, aprovou no dia 19 de julho de 2013 a lei complementar nº
531/2013, segundo a qual, as edificações destinadas a condomínios verticais,
residenciais ou não e terão, preferencialmente laje reservada à vegetação, indicando
ainda

que

a

cobertura

verde

precisa

ser

composta

por

camada

com

impermeabilização, proteção contra raízes, drenagem, filtragem, substrato e
vegetação intensiva ou extensiva, preferencialmente nativa, que demande pouca
irrigação e seja resistente às variações de temperatura (Ecotelhado, 2013).
Os primeiros edifícios significativos que utilizaram a cobertura verde no
Brasil foram o edifício Conde Matarazo, inaugurado em 1939 na cidade de São
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Paulo (Figura 2) e o edifício do Palácio Gustavo Campanema (Figura 3), construído
entre 1937 e 1945 na cidade do Rio de Janeiro, projetado por Lúcio Costa, com
paisagismo de Roberto Burle Marx. Burle Marx, em 1988 executou os jardins do
Banco Safra em São Paulo (Figura 4). Em 1992, os arquitetos Rosa Grená Kliass e
Jamil Kfouri projetaram os jardins do Vale do Anhangabaú (
Figura 5) em São Paulo (TOMAZ, 2005). Mais um exemplo significativo é o Centro

Empresarial Itaú, projetado pela Itauplan e pelos arquitetos Aflalo e Gasperini em
1980 (Figura 6).

Figura 2 - Edifício Conde Matarazzo

Fonte: Skyscraper (2014)
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Figura 3 - Palácio Gustavo Campanema

Fonte: Ambientalistas em Rede (2013)
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Figura 4 - Banco Safra

Fonte: Salomé Cruz (2013)

Figura 5 - Vale do Anhagabaú

Fonte: Kon (2005)
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Figura 6 – Centro Empresarial Itaú – Estação Conceição do Metrô de São Paulo.

Fonte: Autor (2014)

2.2

Tipos de coberturas verdes
Tanto no manual do DDC quanto no curso da Hydrotech, a classificação das

coberturas verdes referente ao uso são; extensivas, semi-intensivas e intensivas,
sendo que cada um dos tipos possui características distintas de manutenção,
estrutura e desempenho. Essa denominação também aparece no FLL (2008). Esses
sistemas são formados por camadas sobrepostas sobre um suporte estrutural,
contendo vegetação tolerante às condições do ambiente, do solo, do material
drenante, da barreira contra raízes e do componente impermeabilizante, sendo
diferenciados na literatura em função da espessura do solo e do porte vegetativo
adotado, conforme é possível verificar na Figura 7.
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Figura 7 - Esquema representativo das tipologias Intensiva, Semi-Intensiva e Extensiva.

Fonte: Costa (2010)

Apesar da espessura de 6cm constar no site da IGRA (International Green
Roof Association) e no Manual de boas práticas de coberturas verdes de Raposo
2013), entre outros, para as coberturas verdes executadas em São Paulo, deve-se
avaliar melhor esta decisão, pois o clima nessa região, sugere espécies que
suportam melhor as chuvas de verão. Aparentemente, a maior parte dos trabalhos
refere-se a países do hemisfério norte, onde algumas espécies podem se
desenvolver nesse substrato. Consta também nas mesmas publicações citadas que
para coberturas verdes extensivas, a irrigação pode ser não exigida ou baixa. Esta
opção só é válida para alguns tipos de plantas e países. Em São Paulo a irrigação
no inverno deve ser periódica.
2.2.1 Coberturas verdes intensivas
Esse tipo de cobertura verde é habitualmente acessível às pessoas e
utilizada como área de lazer, como pode ser visto na Figura 8. Exige camadas
profundas de substrato de crescimento, no mínimo 15cm (Dunnett e Kingsbury,
2008) podendo mesmo atingir valores da ordem de 2 m, no caso de serem plantadas
árvores de grande porte (FLL, 2008), determinando cargas elevadas sobre a
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estrutura de suporte. É necessária uma manutenção regular, com especial atenção
para a irrigação e fertilização.
Figura 8 - Cobertura intensiva do edifício Daimler Chrysler Complex, Berlim, Alemanha.

Fonte: Optigreen (2014).

Esses sistemas construtivos são os mais caros e têm um nível elevado de
manutenção. A Figura 9 apresenta o corte esquemático desta tipologia, também
denominada por cobertura ou terraço jardim, que consiste no cultivo de plantas
perenes, gramíneas, arbustos e árvores ocasionais (FLL, 2008).
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Figura 9 - Esquema da cobertura verde intensiva

Fonte: Green Roof Plants (2013)
Legenda:6- Planta (Vegetação)
5- Substrato/solo para cobertura Vegetal extensiva
4- Camada de filtro permeável a raiz capaz de filtrar o substrato
3- Camada de drenagem e capilaridade
2- Camada de proteção antirraiz
1- Pavimento de cobertura, isolante, impermeabilização

2.2.2 Coberturas verdes semi-intensivas
Segundo o FLL 2008, as coberturas verdes semi-intensivas envolvem o uso
de vegetação rasteira, como gramíneas, plantas perenes e arbustos, em uma
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cobertura acessível (Figura 10).

Em comparação com uma cobertura do tipo

intensiva, tem algumas limitações de utilização, devido às camadas mais finas de
substrato de crescimento, normalmente entre 10 e 20cm, com menores cargas sobre
a estrutura de suporte. As plantas cultivadas requerem manutenção regular (Dunnett
e Kingsbury, 2008) como irrigação e fertilização. Esse sistema tem menor custo de
execução e manutenção se comparados com o tipo intensivo. Dependendo do
objetivo final, pode ainda ser tolerada a presença de herbáceas e musgos. A
principal diferença entre a cobertura verde intensiva e semi-intensiva está na
impossibilidade de plantação de árvores de maior porte em razão da menor
espessura do substrato.
Figura 10 - Centro Cultural São Paulo

Fonte: Centro Cultural São Paulo (2013)

2.2.3 Coberturas verdes extensivas
Uma cobertura verde extensiva não é destinada à recreação, mas ela é
indicada para lugares de difícil manutenção, conforme é possível perceber na
Figura 11. As coberturas verdes extensivas não precisam de elaborados sistemas de
irrigação, pois sua formação é composta de uma camada de material mineral
misturado com material orgânico e pode ser bem raso. De acordo com a Ingra
(2013), essa espessura varia entre 6cm a 15cm, podendo até ser menor que 6cm.
Vale lembrar e o estudo de caso mostrou que alturas de substratos menor ou igual a
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6cm podem não suportar as chuvas tropicais no Brasil, nem algumas circulações de
ar resultantes de equipamentos de ar condicionado, exaustão ou pressurização,
instalados na cobertura.
Figura 11 - Cobertura extensiva do Schiphol Plaza no Aeroporto de Amsterdam.

Fonte: Earth Pledge (2005)

A cobertura verde extensiva é relativamente simples de executar e manter
além de permitir a aplicação de uma grande variedade de plantas de raízes rasa,
conforme o clima de cada região. Apesar disso, é fundamental a escolha de
espécies de baixa manutenção, uma vez que este tipo de cobertura não terá acesso
constante. Na Figura 12 estão exemplificadas duas opções de camadas drenantes.
A imagem da esquerda ilustra um tipo de camada drenante executada com telhas ou
bandejas metálicas que diminui a altura do sistema, quando comparado com a
camada de argila expandida, na imagem da direita. Essa diminuição irá depender do
tipo de telha ou bandeja utilizada. Vale lembrar que o desempenho desta camada
esta relacionado à sua capacidade de percolar a água para não encharcar as raízes.
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Figura 12 - Esquema da cobertura verde extensiva

Fonte: Green Roof Plants (2013)

Legenda: 6- Planta Vegetação

5- Substrato/solo para cobertura Vegetal extensiva
4- Camada de filtro permeável a raiz capaz de filtrar o substrato
3- Camada de drenagem e capilaridade
2- Camada de proteção antirraiz
1- Pavimento de cobertura, isolante, impermeabilização

2.3

Normalização e especificações
Uns dos principais documentos sobre o assunto são as “Diretrizes para o

Planejamento, Instalação e Manutenção de Coberturas Verdes” da FLL (2008), que
incluem os tipos de cobertura verde, os vários tipos de vegetação, os requisitos
construtivos e os procedimentos de instalação, conservação e manutenção. Esse
documento serviu de base para manuais de boas práticas de coberturas verdes em
diversos países: Suíça, Áustria, Reino Unido, Estados Unidos da América, Canadá e
Japão e apesar de não abrangerem climas similares ao de São Paulo, as
especificações apresentadas podem servir de referência para a produção de
manuais de uso e operação. Na Espanha, as diretrizes da FLL (2008) serviram de
base para a criação de um conjunto de Normas Técnicas de Jardins e Paisagismo
(NTJP) aplicadas a coberturas verdes, cujas mais recentes, e que abrangem as
tipologias intensiva, semi intensiva e extensiva, são as NTJ 11C: (2012) Cubiertas
verdes (FJIP,2013).
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2.4

Vantagens e Desvantagens das Coberturas Verdes
Além de serem esteticamente agradáveis, as coberturas verdes trazem

alguns benefícios que podem ser agrupados em duas categorias: ambiental e
técnica. A opção por sua adoção, entretanto, traz também uma série de questões
quanto a sua viabilidade, que devem, igualmente, fazer parte do processo de
tomada de decisão, como por exemplo, busca por uma certificação ambiental pela
incorporadora do edifício, leis locais, obtenção de benefícios e contra partidas,
orçamento, condições do entorno e até mesmo a freqüência em que o edifício é
observado por cima.
Os benefícios ambientais proporcionados pelas coberturas verdes vão além
da relação direta da vegetação com preservação ambiental. Por se tratar de um
sistema construtivo complexo e com significativo uso de componentes industriais
(bandejas, pedestais, sistemas de drenagem, etc), esse fator por si só já proporciona
ganhos ambientais expressivos, devido ao aumento da vida útil, mais precisamente
do sistema de impermeabilização, uma vez que a proteção do sistema aumenta
gerando economia de recursos. Porém, o fato de construir edifícios que utilizam o
sistema de coberturas verdes, principalmente nas grandes cidades, pode trazer,
além dos benefícios diretos ligados ao edifício, benefícios indiretos para a cidade
como um todo.

2.5

Vantagens
Todo sistema construtivo é composto de características que fazem sentido

para determinadas obras. Essas características podem estar relacionadas ao tempo
de execução, custo ou qualidade. O sistema de coberturas verdes também traz para
a discussão de projeto as vantagens e desvantagens de sua aplicação. As principais
vantagens encontradas na bibliografia e na experiência prática são relacionadas a
seguir.
2.5.1 Retenção de águas pluviais
Segundo

Dunnett

e

Clayden

(2007)

as

coberturas

representam

aproximadamente de 40 a 50% das superfícies impermeáveis nas áreas urbanas.
Sendo assim, os sistemas de coberturas verdes poderão ter um importante papel
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para a melhoria da qualidade da gestão das águas pluviais. As coberturas verdes
influenciam o escoamento das águas pluviais uma vez que podem reter e armazenar
parte da precipitação nos substratos de crescimento e nas plantas, sendo
posteriormente evaporada para a atmosfera. Alguns tipos de coberturas verdes
retém água na camada drenante, tornando-se desta forma uma cobertura laminar.
Por fim, a água em excesso será escoada pelo sistema de drenagem reduzindo a
intensidade do fluxo de água entre a ocorrência da precipitação até a entrada no
sistema de drenagem predial, ainda que depende do número de camadas da
solução construtiva e da espessura do substrato de crescimento, como é possível
ver na Tabela 2.

Tabela 2 - Características da profundidade do substrato de crescimento (mm) e quantidade
de escoamento (% da precipitação total anual) verificadas na literatura e definidas num nível
anual.

Fonte: MENTENS et al (2006)

Em 2002, no intuito de reduzir prejuízos provocados por enchentes, o vice
prefeito de São Paulo, Hélio Bicudo, promulgou a lei municipal 13.276/2002 de
04/01/2002 que torna obrigatória a execução de reservatórios para as águas
coletadas por coberturas e pavimentos nos lotes, edificados ou não, que tenham
área impermeabilizada superior a 500 m². Batizada de “lei das piscininhas”, ela
remete ao sistema utilizado em algumas cidades da Europa. A obrigatoriedade vale
para todas as construções novas e é exigência para obtenção do Certificado de
Conclusão ou Auto de Regularização.
O volume do reservatório depende de um cálculo que leva em conta três fatores:
área impermeabilizada do terreno, índice pluviométrico e tempo de duração da

35

chuva. Para um terreno com área impermeabilizada de 500 m2, por exemplo, a
capacidade do reservatório será de 4,5m³. O cálculo é feito com base na equação:
V= 0,15 x Ai x IP x t
V = volume do reservatório (metros cúbicos)
Ai = área impermeabilizada (metros quadrados)
IP = índice pluviométrico igual a 0,06 metros/hora
t = tempo de duração da chuva igual a 1 hora

A lei ainda regulamenta aspectos que impactam diretamente na viablidade,
orçamento e construção dos edifício, tais como:
- deverá ser instalado um sistema que conduza toda água captada por telhados,
coberturas, terraços e pavimentos descobertos ao reservatório.
- a água contida pelo reservatório deverá preferencialmente infiltrar-se no solo,
podendo ser despejada na rede pública de drenagem após uma hora de chuva ou
ser conduzida para outro reservatório para ser utilizada para finalidades não
potáveis.
- os estacionamentos em terrenos autorizados, existentes e futuros, deverão ter 30%
(trinta por cento) de sua área com piso drenante ou com área naturalmente
permeável. Terão prazo de 90 dias para adequação. Em caso de descumprimento
ao disposto, o estabelecimento infrator não obterá a renovação do seu alvará de
funcionamento.

2.5.2 Redução das ilhas de calor
Um dos principais problemas das grandes metrópoles são as ilhas de calor,
causadas, basicamente, pelo elevado uso de materiais escuros que absorvem a luz
do sol, aumentando a temperatura em média de 1º a 6ºC, se comparado com as
áreas rurais mais próximas como é ilustrado na Figura 13.
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Figura 13 – Temperatura da superfície

Fonte: Atlas Ambiental do Município de São Paulo (2014)

Como conseqüência, o sistema de ar condicionado dos edifícios é mais
demandado, aumentando o consumo de energia. Projetistas que especificaram
coberturas vivas em seus edifícios aumentaram a quantidade de áreas verdes na
cidade, minimizando as ilhas de calor e, conseqüentemente, gerando impacto
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positivo na economia de energia. Spangenberg (2004) diz que os principais
benefícios da vegetação em climas quentes são os de reduzir os efeitos da radiação
solar

e

de

diminuir

a

temperatura

do

ar

devido

ao

sombreamento

e

evapotranspiração.
A evapotranspiração, que consiste na perda de água do solo por evaporação
e na perda de água das plantas por transpiração, diminui a temperatura e os níveis
de poluição do entorno.
2.5.3 Qualidade do ar
As coberturas verdes contribuem para a redução de um considerável
número de partículas poluentes do ar e seus compostos, não só por meio das
plantas, mas também pela deposição no substrato (Gedge e Frith, 2004): as plantas,
através da fotossíntese, reduzem o dióxido de carbono da atmosfera e produzem
oxigênio; as coberturas verdes removem os metais pesados, as partículas em
suspensão e os compostos orgânicos voláteis; a absorção dessas partículas
poluentes evita a entrada no sistema de água através do escoamento superficial,
conduzindo à melhoria da qualidade da água. No entanto, este efeito só é efetivo em
escala urbana se um número elevado de coberturas forem revestidas com
vegetação (Dunnett e Kingsbury, 2008).
Segundo o estudo de Yang et al. apud Raposo (2013) sobre a redução do
nível de poluição do ar por coberturas verdes na cidade de Chicago, foi removido um
total de 1675 kg de poluentes do ar por 19,8 ha de coberturas verdes, durante um
ano.
2.5.4 Vantagens Técnicas
Toda cobertura verde é um sistema complexo, que envolve conhecimento e
técnicas que fogem do conhecimento empírico da mão de obra dos países em
desenvolvimento e que, portanto, exige maior grau de industrialização e montagem
de componentes industrializados. Seguindo a lógica dos países desenvolvidos,
aonde a busca por elementos industriais é constante, pode-se afirmar que a maioria
dos edifícios onde foram utilizados sistemas industrializados, com alto nível de
tecnologia e valor agregado, tendem a ter um ciclo de vida maior.
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2.5.5 Conservação de energia
Coberturas verdes moderam a troca de calor do edifício com o exterior
reduzindo o consumo de ar condicionado e, por conseqüência o consumo de
energia. Para que isso ocorra de fato é necessário um estudo detalhado da
aplicação da cobertura verde e de sua compatibilização com o sistema de ar
condicionado.
2.5.6 Aumento da vida útil da membrana de impermeabilização
Um dos principais problemas patológicos das obras no Brasil, está
relacionado à impermeabilização da cobertura. Em um estudo realizado ao longo de
660 dias na cidade de Toronto, no Canadá, onde se pretendia comparar uma
cobertura com revestimento vegetal e outra exposta, constatou-se que, enquanto a
temperatura ambiente apenas ultrapassou os 30°C em 10% dos dias, a membrana
exposta superou esse valor em mais da metade do período de observação, sendo
que ultrapassou os 50°C em 33% dos dias, e os 70°C em 2 desses dias, enquanto a
membrana sob a cobertura verde manteve a temperatura na maior parte do período
de observação em cerca de 25°C, sendo que ultrapassou os 30°C em apenas 3%
dos dias (Dunnett e Kingsbury, 2008). É possível afirmar que a instalação de
coberturas verdes nos edifícios, também contribui com o aumento da vida útil da
membrana de impermeabilização, desde que sejam tomados os devidos cuidados
com adoção de drenagem adequada, utilização de mantas antiraiz, entre outros
componentes detalhados no capítulo 2.8.7.

2.5.7 Valor estético e qualidade de vida
O impacto estético causado pela implantação de coberturas verdes é visível
(Figura 14). A qualidade desses espaços poderia ser comparada aos espaços
públicos, como praças e parques.
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Figura 14 - Cobertura verde do Centro Comercial MAG, Geislingen, Alemanha.

Fonte: Dunnet e Kingsbury (2008)

2.5.8 Agricultura urbana
A Figura 15 apresenta uma proposta desenvolvida pelo arquiteto americano
William McDonough para a China como meio para combater a preocupante perda de
terras férteis para o desenvolvimento urbano. Ele propôs colocar hortas nas
coberturas dos blocos habitacionais

(Wells;Grant, 2004). Em algumas cidades

brasileiras, o solo das linhas de transmissão de energia que cortavam as cidades era
aproveitado para cultivos de hortaliças resultando em grandes hortas urbanas
provando que seria possível utilizar a técnica de McDonough para este fim.
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Figura 15 - Plantações em coberturas de blocos habitacionais na China.

Fonte: Mcdonough (2013)

2.6

Desvantagens
As principais desvantagens encontradas na bibliografia e na prática são apontadas

a seguir:

2.6.1 Manutenção
A manutenção é vista como uma desvantagem à implantação de coberturas
verdes devido ao seu custo, principalmente o das coberturas do tipo intensivo, que
necessitam de uma manutenção regular de corte, irrigação e outras atividades
normais de jardinagem. No caso das coberturas do tipo extensivo, as necessidades
de manutenção são mais baixas, tendo em vista que são idealizadas para serem
autos-sustentáveis, não significando, todavia, ausência de manutenção. Poderá
ainda ser necessária alguma manutenção após a instalação, em termos de irrigação
e de fertilização (Gedge;Frith, 2004).
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É necessário lembrar que todas as coberturas precisam de manutenção
constante, nessa hora é importante considerar todo o suporte que o processo de
manutenção exige, como depósitos, acessos e proteções.
2.6.2 Sobrecarga dos edifícios
Segundo a ABNT NBR 6120 (1980) as cargas que agem sobre a estrutura
das edificações podem ser classificadas em permanentes ou acidentais. As cargas
permanentes são constituídas pelo peso próprio de todos os elementos construtivos
fixos enquanto a carga acidental é toda carga proveniente do uso da edificação.
Além da carga de uso, também chamada de “sobrecarga fixa” devem ser
consideradas forças devidas ao vento e deformações introduzidas em razão à
variação de temperatura e umidade dos materiais de construção. A ABNT NBR 6120
(1980) apresenta uma tabela (
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Tabela 3) com o peso específico de alguns materiais utilizados nas construções.
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Tabela 3 - Peso específico dos materiais de construção:

Fonte: NBR 6120:1980

Para coberturas verdes, deverão ser calculadas as cargas permanentes,
como em qualquer outra cobertura e, dependendo do sistema escolhido, as cargas
acidentais como pessoas utilizando o espaço. Árvores molhadas ou a própria água
da irrigação devem fazer parte da carga atuante e considerada no cálculo. Para
Gedge e Frith (2004) qualquer caráter paisagístico em uma cobertura terá
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implicações de carga que deverão ser consideradas para o cálculo estrutural. Os
valores apresentados em seguida representam uma comparação das cargas
produzidas por diferentes materiais utilizados em projetos paisagísticos, incluindo os
sistemas de cobertura verde (peso máximo de saturação), obtidos a partir da
ZinCo® (empresa alemã líder no mercado Internacional de coberturas verdes)
Internacional e calculados de acordo com a Norma Alemã DIN 1055 (revista na
norma EN 1990) para o projeto das cargas em edifícios:
a) camada de agregados de pedra = 90 a 50 kgf/m2;
b) lajes de pavimentação = 160 a 220 Kgf/m2;
c) superfície para veículos = a partir de 550 Kgf/m2;
d) cobertura de vegetação extensiva = 60 a 150 Kgf/m2;
e) cobertura de vegetação intensiva = 200 a 500 Kgf/m2;
2.6.3 Custos
Os custos associados à instalação de coberturas verdes podem ser difíceis
de avaliar, pois existe um conjunto de fatores que afeta os preços, como será visto
abaixo. Todavia, a maior parte dos componentes já faz parte de sistemas de
paisagismo executados em escala nos empreendimentos em São Paulo e podem
ser calculados com bases nos guias de preços publicados no pais, como o TCPO
(Tabela de Composição de Preços para Orçamentos) publicado pela editora Pini. No
caso dos sistemas prontos, o fornecedor oferece os produtos e a instalação no
mesmo orçamento. Para estes casos é necessário um ante-projeto para consolidar o
orçamento. O item que mais impacta nos custos das coberturas verdes é a
extensão,

todavia

em

alguns

casos

uma

cobertura

menor

pode

ser

proporcionalmente mais cara que uma cobertura maior, uma vez que o valor do
projeto, das instalações de segurança e das instalações hidráulicas não
necessariamente será proporcional às dimensões das coberturas. A altura que se
pretende instalar a cobertura verde também pode influenciar no custo por conta da
logística, dos sistemas de drenagem e das proteções contra o vento. O tipo de
cobertura e a forma de aplicação interferem diretamente no custo. O custo de
manutenção tem grande impacto uma vez que, diferentemente dos custos iniciais
será recorrente e periódico ao longo da vida útil do empreendimento.
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2.7

Camadas funcionais
Os sistemas de coberturas verdes contêm as seguintes camadas funcionais:

vegetação, substrato de crescimento, camada filtrante, camada drenante, camada
de proteção, barreira de raízes e membrana de impermeabilização, conforme

Figura 16. Nos casos de incompatibilidade química, deve ser incorporada uma
camada de separação para manter a membrana de impermeabilização e as
restantes camadas funcionais separadas (IGRA, 2013). Os critérios de qualidade e
os métodos de ensaio dos materiais são definidos pela FLL (2008).

Figura 16 - Camadas Funcionais

Fonte: Adaptado de Construindo (2014)

2.7.1 Vegetação
Para Spangenberg (2004) a “vegetação é um elemento de importante na
melhoria do micro clima urbano e conforto térmico em espaços urbanos ao ar livre
em climas quentes.” Existem diferentes tipos de plantas que podem ser cultivadas
nas coberturas verdes, mas a seleção deve ser feita por profissional habilitado, no
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caso o Arquiteto Paisagista ou o Engenheiro Agrônomo, pensando no clima da
região na aparência que deve ter a cobertura verde e na manutenção que será
disponibilizada e, principalmente, na altura da cobertura, tendo em vista que esta
tem grande responsabilidade na vida útil da maioria das espécies.
Segundo Pereira (2007), outros aspectos devem ser levados em
consideração ao se implantar uma cobertura verde, tais como incidência solar,
índices pluviométricos, temperatura do local, ventos dominantes, inclinação da
cobertura e a necessidade de retenção de água pela vegetação. “Tecnicamente, é
possível colocar qualquer tipo de planta, como a jabuticabeira e o bambu, mas isso
vai depender do projeto paisagístico e da carga que a estrutura da cobertura pode
suportar”, diz Rocha (2010). E para que o cliente tenha um projeto personalizado,
escolhendo as plantas, fazendo caminhos e para que seja possível a colocação de
bancos, é necessário que haja uma proteção mecânica para evitar que a força da
raiz provoque perfuração da superfície impermeabilizada, completa Rocha (2010).
Para Raposo (2013) por conta das características que determinadas plantas
possuem como proteção do substrato, evaporação da água ou sombreamento, a
escollha de cada espécie depende do que se espera como resultado. Para Peck e
Kuhn (2000) apud Raposo (2013) o sucesso da vegetação depende, além da
escolha correta das espécies, também da periodicidade da manutenção,
principalmente nos dois primeiros anos.
Vale lembrar que a escolha da vegetação também deve observar se o seu
desenvolvimento não irá prejudicar a edificação. Uma trepadeira pode subir por
escadas ou antenas prejudicando seu funcionamento, enquanto leguminosas podem
expandir horizontalmente para calhas e ralos prejudicando seu desempenho no
escoamento da água.
Da mesma forma que a vegetação pode afetar a construção, o contrário
também deve ser levado em consideração. Áreas envidraçadas podem refletir luz
solar para uma determinada região da cobertura, queimando as folhas. As saídas do
sistema de exaustão pode secar o substrato mais rápido do que sua capacidade de
absorver água.
A FLL (2008) também indica a melhor época para o plantio. Talvez essa
indicação seja herança de informações de agricultura ou paisagismo. Porém no caso
das coberturas verdes instaladas em edifícios, o cronograma pode muitas vezes não
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casar com a melhor época para o plantio. Sendo assim é fundamental ter opções
pré-plantadas, climatizadas na obra e regimes de regas específicos visando
minimizar os impactos causados pelos cronogramas de entrega.
Vale lembrar que é muito comum, ao contrário do que recomenda esse
trabalho, a execução de substratos com menos de 6cm, principalmente em sistemas
modulares e laminares. Nesse caso, a recomendação é que se opte por tapetes
verdes pré-plantados. Como no sistema laminar, a água está na camada de
armazenamento e as raízes de plantas plantadas in loco, demoram a alcançar a
lâmina d’água exigindo regas contínuas até que as raízes se desenvolvam. Com o
substrato raso, a necessidade de irrigação excessiva é impraticável.

2.7.2 Substrato/solo
O substrato deve permitir um bom desenvolvimento das raízes das plantas,
devendo conter todas as propriedades físicas, químicas e biológicas necessárias e
deve ser estruturalmente estável capaz de absorver e armazenar a água, mesmo
quando saturado, e capaz de conter um volume de ar adequado para o tipo de
vegetação plantada e colaborar com o escoamento do excesso para a camada
drenante.
Deve ainda ter espessura correta baseada no clima e nas condições de
instalações do edifício. A correta especificação do substrato ainda é mais importante
quando a decisão por sistemas construtivos exigem espécies de plantas jovens
demais aonde as raízes em formação não alcancem a água na camada de
armazenamento. O substrato deve oferecer e armazenar a água necessária até o
desenvolvimento da planta.
É possível que o substrato tenha alturas reduzidas, pois esta camada
contribui significativamente para a carga permanente das coberturas verdes, porém
deve ser considerada a eficiência do sistema.

Como já foi apresentando, a

cobertura verde é um sistema em camadas, onde cada camada contribui para uma
função específica, reproduzindo em parte o que é encontrado na natureza. Segundo
NBR 15575-5, um sistema de cobertura é conjunto de elementos/componentes,
dispostos no topo da construção, com a função de assegurar estanqueidade às

48

águas pluviais e salubridade, proteger os demais sistemas da edificação habitacional
ou elementos e componentes da deterioração por agentes naturais, e contribuir
positivamente para o conforto termoacústico da edificação habitacional. Nas
coberturas verdes, a vegetação é de fato considerada um componente do sistema e
deve responder aos critérios de desempenho. Boa parte do desempenho da
vegetação esta na escolha correta do substrato e no entendimento que sua função é
dar respostas às necessidades da vegetação, mesmo esses tendo a espessura
reduzida ou qualquer outro limite para sua especificação, como quantidade de vento
e luz.
Nas coberturas verdes, o que substitui o solo é o conjunto de camadas, que
juntas cumprem função semelhante ao substrato aonde as plantas se desenvolvem
na natureza. Ou seja, as funções relacionadas ao solo natural, nas coberturas
verdes não são de responsabilidade apenas do substrato de crescimento, em alguns
casos mais raso do que o solo natural, tendo em vista que as raízes poderão
ultrapassar a camada filtrante e encontrar água na camada de drenagem ou
armazenamento.
O substrato de crescimento é camada que mais contribuiu para a carga do
telhado verde, a não ser no caso do sistema laminar, pois quando o reservatório
estiver cheio, seu peso ultrapassa o do substrato. Todavia, é importante ressaltar
que a camada de substrato deve ser leve o suficiente para não inviabilizar sua
instalação e para isso, algumas ações podem ser tomadas, como ressaltam Dunnett
e Kingsbury (2008) apud Raposo (2013) que afirmam que essa característica pode
ser conseguida por meio da introdução de materiais minerais, naturais, artificiais ou
reciclados, como os agregados de pedra basáltica, de pedra pomes, de argila
expandida ou de materiais cerâmicos.

2.7.3 Camada de filtro permeável a raízes
Como apresentado acima e por razões de redução de carga, a camada de
substrato pode de fato ter sua altura reduzida, desde que sua função de oferecer
condições químicas e biológicas seja garantida. Porém, uma função é bastante
comprometida quando a camada de substrato é rasa; o acesso a água. Por isso a
maior parte dos sistemas de coberturas verdes resolve a equação oferecendo água
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ao sistema na camada de armazenamento. A camada filtrante, Figura 17, impede
que as partículas finas do substrato sejam lixiviadas para a camada drenante,
evitando que seja prejudicada a sua capacidade de drenagem, bem como a das
saídas de escoamento (Raposo, 2013) e principalmente evitam que o substrato, já
raso, seja levado embora junto com a água (Figura 18).
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Figura 17 - Feltro geotêxtil para camada filtrante.

Fonte: Optigreen® (2013) apud Raposo

Figura 18 - Manta de PET reciclável.

Fonte: O Autor

2.7.4 Camada de drenagem e capilaridade
Esta camada tem a função de direcionar o excesso de água proveniente das
chuvas ou da irrigação para as saídas de água da edificação. Quando a cobertura
verde for do tipo laminar, é nesta camada que a água será armazenada. Esta
camada pode ser executada com diferentes tipos de materiais, industriais,
produzidos para este fim, como recicláveis. Para os materiais recicláveis é preciso
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garantir sua capacidade de se manterem íntegros quando em contato com a água
de suportar o peso do substrato e da vegetação, pois o desempenho desta camada
está relacionado com sua capacidade de percolar ou armazenar água em seus
espaços vazios. Os exemplos mais comuns para estas camadas são as Esteira de
drenagem com feltro geotêxtil (Figura 19) os módulos de plástico rígido de polietileno
(PE), de PVC rígido (uPVC) e de poliestireno rígido (Figura 20) e as espumas
modificadas (Figura 21), ainda não muito comuns no Brasil.
Figura 19 - Esteira de drenagem com feltro geotêxtil.

Fonte: Optigreen® (2013)
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Figura 20 - Ecodrenos.

Fonte: Cobertura Verde (2013)

Figura 21 - Placa de drenagem em espuma modificada Vydro®.*

Fonte: Vydro® (2013)

2.7.5 Camada de proteção e armazenamento
Segundo a ABNT NBR 9574 (2008), a camada de proteção mecânica
convencional tem a função de absorver e dissipar os esforços atuantes por sobre a
camada impermeável, de modo a protegê-la contra a ação deletéria desses
esforços.
Após o teste de estanqueidade por 72 horas e não havendo nenhuma falha
no sistema de impermeabilização, a área encontra-se liberada para a execução da
proteção mecânica que deve constar do projeto de impermeabilização para evitar
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danos ao sistema de impermeabilização geralmente é aplicada uma camada
separadora que pode ser de papel kraft betumado ou filme de polietileno (Figura 22).

Figura 22 - Colocação de papel kraft betumado ou filme de polietileno

Fonte: Manual de boas práticas da construtora Gafisa (2010)

No Brasil, a proteção mecânica mais utilizada nas coberturas convencionais
é a execução de uma camada de argamassa de cimento e areia, executada logo
acima da impermeabilização, separada dela por uma camada de separação. Esse
tipo de proteção também vem sendo amplamente utilizado em coberturas verdes.
Porém o arquiteto coordenador deve levar em conta que alguns sistemas de
cobertura verde, principalmente os modulares, podem resolver o problema da
proteção mecânica, em uma solução única, assumindo a função também de camada
filtrante ou de isolante térmico. Nesses casos, esses materiais devem ser aplicados
imediatamente após a execução da impermeabilização da cobertura e dos testes,
para que não haja danos no sistema. A grande maioria dos sistemas de coberturas
verdes pressupõe bordas aonde serão instaladas as camadas necessárias para o
sistema. Para o sistema laminar, estas bordas formarão o reservatório de água, e no
encontro entre o plano horizontal e o vertical deve ser observada a execução da
junta perimetral (Figura 23).
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Figura 23 - Junta perimetral

Fonte: Manual de boas práticas da construtora Gafisa (2010)

2.7.6 Barreira antirraízes
A barreira antirraízes tem a função de proteger a membrana de
impermeabilização e as camadas abaixo de danos que podem ser causados pela
penetração das raízes. É comum a própria membrana de impermeabilização conter
uma proteção antirraiz, todavia se a membrana de impermeabilização não for
resistente à penetração de raízes deve ser colocada uma barreira de raízes de modo
a assegurar essa função, Existem no mercados modelos de telas, tintas e mantas
que cumprem esta função. É importante ressaltar que a barreira de raízes deve ser
entendida como conceito. Abordar-se-á mais a frente que as raízes podem causar
prejuízos à construção mesmo quando não afetam o sistema de impermeabilização,
quando por exemplo entram em tubulações de drenagem ou sistema elétricos,
principalmente quando são utilizadas plantas que podem ramificar-se em qualquer
ponto, assim como engrossar e transformar-se em um bulbo ou tubérculo. Algumas
destas espécies crescem também na horizontal, inclusive em áreas sem substrato,
podendo facilmente alcançar áreas técnicas da construção.
2.7.7 Impermeabilização
O sistema de impermeabilização resiste à ação da água e assegura a
estanqueidade do edifício e consta em qualquer cobertura, seja ela verde ou não. O
importante é considerar no projeto de impermeabilização qual sistema de cobertura
verde será instalado na edificação uma vez que as camadas de proteção mecânicas
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e as demais dependem desta definição. A impermeabilização deve ser concebida
conforme a ABNT NBR 9575 (2010).
2.7.8 Camada de separação
A camada de separação é colocada para manter separados materiais
quimicamente incompatíveis (por exemplo, as membranas em PVC e as membranas
betuminosas) e para impedir tensões e níveis de atrito indesejados entre os
diferentes materiais.
2.8

Sistemas de aplicação e execução
É possível caracterizar os tipos de coberturas verdes, segundo suas

aplicações e construção. Segundo Pereira (2007), as coberturas verdes encontramse divididas em três tipos básicos: aplicação contínua, módulos pré-fabricados e
aéreos.
2.8.1 Aplicação Contínua
A aplicação contínua é o tipo mais comum. Basicamente trata-se da
aplicação direta do substrato, da camada drenante e da proteção contra raízes em
base impermeabilizada executada in loco. Segundo Pereira (2007), “as camadas se
alteram de acordo com a base utilizada e o tipo de clima da região”. Em regiões de
clima frio, para evitar a condensação de vapor d’água, é necessário uma camada
que fará o papel de uma membrana isolante. Já em regiões de clima tropical,
encontram-se as camadas impermeabilizante, a de drenagem, de filtragem e aquela
onde será plantada a vegetação.
É o tipo de cobertura verde mais encontrando em empreendimentos
habitacionais, principalmente, onde logo abaixo do térreo encontra-se o subsolo.
Este tipo de cobertura suporta, inclusive, o plantio de árvores de grande porte como
Ipê e Pau Ferro (Figura 24 e Figura 25), desde que seja previsto reforço estrutural na
laje e seja garantida a altura de substrato ideal, com a execução de um morrote ou
até mesmo um desnível na laje.

56

Figura 24 - Exemplo de cobertura contínua

Fonte: O Autor

Figura 25 - Exemplo de morrote

Fonte: O Autor

2.8.2 Módulos pré-fabricados
Este sistema consiste na aplicação de módulos, que chegam prontos ao
canteiro de obra, diretamente em base impermeabilizada, formando um conjunto e
resolvendo em um único sistema as camadas impermeabilização, barreira
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antirraízes,

armazenamento

e

drenagem.

São

fornecidos

por

empresas

especializadas que executam o sistema (Figura 26).

Figura 26 – Cobertura verde com sistema modular

Fonte: Instituto Cidade Jardim (2010)

Ainda é possível subdividir esse sistema em sistema modular/alveolar e
laminar. Como é constituído de plástico ou agregada leve a possibilidade de
reaproveitamento de material por essas empresas é alta.
As vantagens da utilização da cobertura verde utilizando um sistema préfabricado são as mesmas de qualquer outro sistema pré-fabricado: escala, custo de
produção, qualidade dos módulos, melhoria contínua, etc. As desvantagens são a
necessidade de adaptação dos módulos à geometrias personalizadas, limitação na
criação, custo para aquisição e logística.
2.8.2.1 Sistema modular alveolar
Os sistemas modulares alveolares estão bem difundidos no mercado
brasileiro por empresas especializadas em montagens de coberturas verdes.
Tendem a ser os sistemas de montagem que mais se adaptam aos cronogramas
das obras, uma vez que pode já trazer em seus módulos plantas desenvolvidas
(Figura 27), o que não acontece no sistema contínuo, mesmo que este possa ter o
transplante de mudas já desenvolvidas para o local definitivo. Já o sistema laminar,
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que une as recomendações do sistema contínuo com a aplicação de itens préfabricados como pisos elevados, bandejas ou telhas, precisa exclusivamente de
espécies em desenvolvimento, uma vez que a raiz vai buscar a água após o sistema
pronto.
A diversidade de módulos encontradas no mercado é grande e a diferença
entre eles é basicamente a composição dos módulos, como plásticos, fibra de coco,
concreto alveolar, borracha ou até mesmo de resíduos industriais. Podem contribuir
para a destinação de material reciclável em outras cadeias produtivas, obviamente,
tomando-se os cuidados necessários na reutilização dos resíduos.

Figura 27 - Cobertura verde implantada Colégio Estadual Erich Walter no Rio de Janeiro.

Fonte: Arktos (2011).

2.8.2.2 Sistema modular e laminar
A aplicação desse sistema de cobertura verde pressupõe uma lâmina de
água constante no espaço livre entre a camada filtrante e a de impermeabilização.
Este espaço é formado por módulos pré-fabricados. No mercado é possível
encontrar empresas especializadas que fornecem e instalam o sistema. Os módulos
para o sistema laminar ainda não trazem em sua composição, vegetação
desenvolvida. Isto significa que o plantio ocorrerá num sistema bem parecido com a
aplicação contínua, porém com um agravante. Como visto, a aplicação contínua
baseia-se na aplicação direta das camadas de maneira contínua, ou seja, sem a
instalação

de

módulos

pré-fabicados

montados

in

loco.

Assim

temos a
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impermeabilização, depois a proteção mecânica, a camada de proteção a raiz, a
camada drenante composta na maior parte dos casos por argila expandida, filtro
permeável a raiz, substrato e, por último, a vegetação. É nessas duas camadas que
a aplicação dos sistema seguem conceitos diferentes. Enquanto na aplicação
contínua o substrato pode ser mais profundo, já que não tem a restrição da carga
suportada pelos módulos, a retenção de água nestes jardins é maior. Além da opção
de poder transplantar mudas mais desenvolvidas. Já na aplicação modular laminar,
o substrato tende a ser muito raso, pois além da restrição de peso, a função principal
passa a ser de fixar nutrientes para o arranque da vegetação até as raízes atingirem
a água do reservatório. Resumindo, enquanto na aplicação contínua, o corte do solo
é mais parecido com o que encontramos na natureza, na aplicação laminar as
camadas naturais são compostos por componentes industriais.
Por esta razão, é fundamental o dimensionamento correto do substrato
neste sistema para evitar desidratação, lixiviação e outros problemas patológicos.
2.8.2.3 Estrutura e aplicação do sistema modular laminar
O sistema modular laminar talvez seja o mais complexo sistema de
cobertura verde, pois incorpora, em um único sistema, além da própria vegetação,
todo o sistema de drenagem, reservatórios, estações de tratamento, etc. A seguir,
nas

Figura 28 e Figura 29, serão detalhada a execução desse sistema baseado na
especificação do fornecedor, Ecotelhado (2013).
A sobrecarga do Sistema Laminar é se aproximadamente 150 Kg/m² com
um reservatório de água de 100litros/m². A variação para mais dessa carga se
deverá a uma maior reserva de água, ao tipo de vegetação e à quantidade de
substrato. Por exemplo: para um sistema modular laminar que tenha uma
capacidade de reserva de água pluvial de 180 litros de água de chuva, com
utilização da vegetação de grama, substrato e substrato leve com altura de 4cm a
sobrecarga sobre a laje será de, aproximadamente, 240Kg/m² (considerando a carga
da água reservada).
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Figura 28 - Elementos do sistema

Fonte: Ecotelhado (2013).

A laje onde será instalado este tipo de sistema deverá ser totalmente plana e
estar devidamente impermeabilizada e limpa de impurezas (pedriscos, areia, etc.).
Como este sistema prevê a utilização do espaço de construção como reservatório de
água, deve-se instalar um “ladrão”

que será encaixado como prolongador dos

drenos do sistema de água pluvial da laje, com altura equivalente à da lâmina de
água, conforme o volume da reserva de água desejada (Figura 29).
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Figura 29 - Ladrão instalado na altura da lâmina d´água

Fonte: Ecotelhado (2013).

Os módulos são colocados lado a lado, com o lado maior, ou seja, o
diâmetro maior virado para cima. Eles serão ligados entre si através de suas
presilhas macho/fêmea da borda, formando um piso elevado. No perímetro onde
está sendo instalado os módulos deve-se prever uma mureta com altura mínima de
22cm para que possa ser feito o travamento do sistema. Os módulos devem ficar
travados junto às paredes do perímetro e para isso podem ser recortados junto às
paredes, se assim for necessário. Ao colocar os módulos, deve-se providenciar uma
abertura sobre cada “ladrão” de dreno. Utilizando uma serra pode-se abrir nos
módulos uma visita (Figuras 30 a 32). Após a montagem dos módulos eles são
preenchidos com argila expandida e cobertos com uma membrana de retenção para
evitar que o substrato que será aplicada em seguida escorra para a camada de
armazenamento. Após aplicação do substrato inicia a plantação das espécies
escolhidas e inicia o processo de manutenção com rega e adubagem (Figuras 33 a
37).
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Figura 30 - Ecodrenos

Fonte: Ecotelhado (2013).
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Figura 31 - Módulo de visita

Fonte: Ecotelhado (2013).

Figura 32 - Módulo encaixe

Fonte: Ecotelhado (2013).
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Figura 33 - Aplicação da argila expandida

Fonte: Ecotelhado (2013).
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Figura 34 - Aplicação da membrana de retenção

Fonte: Ecotelhado (2013).

Figura 35 - Aplicação do substrato

Fonte: Ecotelhado (2013).
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Figura 36 – Plantio

Fonte: Ecotelhado (2013).
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Figura 37 – Irrigação

Fonte: Ecotelhado (2013).

Por

se

tratar

de

um

sistema

industrializado,

é

fundamental

a

compatibilização dos módulos dentro do projeto de arquitetura (Figura 38). Desta
forma garante-se a qualidade na execução evitando retrabalho pós instalação.
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Figura 38 - Detalhe técnico dos módulos

Fonte: Ecotelhado (2013).

Visitas em sistemas aplicados mostraram que atividades recreativas não
são indicadas uma vez que alguns módulos cederam e parecem não suportar o
trânsito contínuo de pessoas.
Figura 39 - Sistema instalado em residência do Arquiteto Marcio Kogan.

Fonte: Ecotelhado (2013).
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2.8.2.4 Cobertura aérea
Apesar de aparecer em alguns trabalhos, esse sistema não é basicamente
uma cobertura verde, pois não cumpre as funções de cobertura nas edificações.
Pode-se classificar este sistema como uma fachada dupla, fachada “ventilada” ou
até como brises soleil uma vez que o substrato da vegetação não faz parte
necessariamente da cobertura do edifício, podendo estar em vasos e jardineiras.
A instalação deste sistema consiste em construir jardineiras e estruturas
auxiliares para guiar a vegetação com intuito de proteger fachadas ou coberturas da
insolação. As espécies de plantas são as lianas, cipós ou

trepadeiras que

pertencem a um grupo de plantas que germinam no solo, mantêm-se enraizadas no
solo durante toda sua vida e necessitam de um suporte para manterem-se eretas e
crescerem em direção à luz. Por isso as estruturas auxiliares devem ser
dimensionadas para suportar a carga extra das espécies no futuro. Quando

a

estrutura está na horizontal sua função é guiar a vegetação neste sentido e proteger
a fachada da insolação. Na
Figura 40, um edifício garagem foi projetado para ter as fachadas cobertas por
vegetação. Esta solução pode sugerir que como a vegetação não está em contato
direto com a fachada do edifício poderia sofrer menos com patologias ligadas a
ancoragem dos galhos. Porém a fixação dos insert metálicos deve ser o ponto de
atenção para evitar as danos nesta instalação.
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Figura 40 - Edifício garagem do Senna Madureira Offices. Arq. Jonas Birger.

Fonte: Autor.
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Quando a estrutura está na horizontal, a função da estrutura é conduzir e
apoiar a vegetação para que esta cubra um passeio ou uma cobertura existente
(Figura 41).
Figura 41- Hotel Vila da Barra, Boipeba, Bahia.

Fonte: Autor
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3

MANUTENÇÃO E VIDA ÚTIL
As coberturas verdes, assim como qualquer outra cobertura, terão de ser

mantidas e tratadas ao longo da sua vida e a manutenção depende da vegetação
utilizada. Há duas fases após a instalação de uma cobertura verde: a fase de
estabelecimento, que ocorre nos primeiros dois anos de plantio, cujo objetivo é
permitir que as plantas criem raízes. Após o crescimento inicia-se a manutenção de
longo prazo, cujo objetivo é garantir a sobrevivência das plantas (WERTHMAN,
2007).
Segundo a ABNT NBR 15575-1 (2013), os projetistas, construtores e
incorporadores são responsáveis pelos valores teóricos de vida útil de projeto que
podem ser confirmados por meio de atendimento às normas brasileiras,
internacionais (por exemplo, ISO e IEC) ou regionais (por exemplo, Mercosul). Na
ausência dessas, podem ser consideradas normas estrangeiras na data do projeto.
Cumpridas as exigências e recomendações, projetistas e construtoras não podem se
responsabilizar pela vida útil projetada caso o uso, a operação e a manutenção do
edifício e de suas partes, não estejam de acordo como previsto.
Segundo Giovani (1976) apud Araújo (2007), a cobertura é o principal
elemento de exposição ao processo de trocas térmicas entre o interior e o exterior
da construção. São submetidos aos efeitos do clima, que com a radiação solar, as
perdas de calor à noite e as chuvas sofrem mais do que qualquer outra parte da
edificação. Materiais usados na construção civil armazenam radiação solar e
reemitem essa radiação na forma de calor, tornando as cidades até 17º C mais
quentes.
Com a aplicação de cobertura verde sobre o telhado convencional, a vida útil
da cobertura é melhorada. Segundo Abreu (2009), “os telhados verdes reduzem
também os efeitos danosos dos raios ultravioleta, extremos de temperatura e os
efeitos do vento, uma vez que nesses telhados a temperatura não passa de 25º C
contra 60º C dos telhados convencionais” e...“ tem um ciclo de vida de 2 a 3 vezes
mais longo do que as telhas utilizadas em telhados convencionais.”
Recomenda-se também ao construtor ou incorporador que realize inspeções
prediais periódicas, visando a rápida correção de defeitos ou vícios que
eventualmente se manifesta logo após a entrega da obra.

Recomenda-se ao

construtor ou incorporador que examine a correta utilização e a efetiva
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implementação dos programas de manutenção por parte dos proprietários ou
usuários da edificação habitacional, conforme o Manual de Uso, Operação e
Manutenção, dentro dos prazos de garantia, indicados no Anexo D da ABNT NBR
15575-1.
Segundo Raposo (2013), o ideal seria que o sistema de cobertura verde
fosse o último elemento de uma obra a ser executado. Antes de se iniciar a sua
instalação é imperativo testar a impermeabilização, de modo a comprovar a sua
integridade, assim como finalizar todos os trabalhos referentes ao sistema de
drenagem das águas pluviais.
3.1.1

Garantia e responsabilidade

Segundo Paulo Grandiski, para as construtoras é da maior importância a
atualização quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (SJT), que é a
corte

responsável

por

uniformizar,

em

última

instância,

as

causas

infraconstitucionais, não relacionadas diretamente à Constituição, além de interpretar
aspectos nebulosos das leis federais envolvendo questões de Direito Civil e
Comercial. Assim, sendo, no dia 04 de Fevereiro de 2014, o STJ consolidou a
seguinte jurisprudência:
a) 5 anos para garantias de falhas construtivas;
b) 10 anos para reclamar das falhas construtivas;
c) 6 meses para recindir o contrato fundamentando em problemas
construtivos.
3.1.2 Conservação e Manutenção
A ABNT NBR 15575-1 (2013) define manutenção como o conjunto de
atividades a serem realizadas ao longo da vida útil da edificação para conservar ou
recuperar a sua capacidade funcional e de seus sistemas constituintes de atender às
necessidades e segurança dos seus usuários. Para Flores-Colen (2010), citando a
ISO 15686-1 – “Service Life Planning”, a manutenção é a combinação de todas as
ações técnicas e administrativas de modo a que o edifício e os seus elementos
desempenhem, durante a vida útil, as funções para os quais foram concebidos.
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A manutenção em coberturas verdes é vista como uma das maiores
barreiras para a sua instalação, mas hoje em dia qualquer solução construtiva de
cobertura requer uma ou duas inspeções por ano. No caso das coberturas verdes, a
programação da manutenção é um critério fundamental que deve ser considerado
durante a fase de projeto, uma vez que nessa etapa podem ser antecipadas as
atividades necessárias à eficácia da sua operação e à otimização dos custos. Por
sua vez, os custos de manutenção devem fazer parte da análise de custo do ciclo de
vida útil do edifício, permitindo uma especificação mais adequada da solução de
cobertura verde a ser executada (GRO, 2011).
Além disso, é fundamental que os sistemas de coberturas verdes tenham
manutenibilidade, que a ABNT NBR 15575-1 (2013) define como grau de facilidade
de um sistema, elemento ou componente de ser mantido ou recolocado no estado
no qual possa executar suas funções requeridas sob condições de uso
especificadas, por meio da execução de uma manutenção sob condições
determinadas, procedimentos e meios prescritos.
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4

SÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕES ENCONTRADAS NA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Segundo a ABNT NBR 15575-5 (2013), que trata das coberturas dos

edifícios habitacionais residenciais sob a ótica do desempenho, o sistema de
cobertura do edifício é o conjunto de elementos/componentes, dispostos no topo da
construção, com a função de assegurar estanqueidade às águas pluviais e
salubridade, proteger os demais sistemas da edificação habitacional ou elementos e
componentes da deterioração por agentes naturais e contribuir positivamente para o
conforto termo acústico da edificação habitacional.
A norma de desempenho ainda prevê que, em função das necessidades
básicas de segurança, saúde, higiene e economia, sejam estabelecidos requisitos
mínimos de desempenho (Nível M) para os diferentes sistemas de coberturas, que
devem ser considerados e estabelecidos pelos intervenientes e, obrigatoriamente,
atendidos.
Além dos requisitos de desempenho, o sistema de cobertura verde deve
atender também aos requisitos estruturais, descritos na ABNT NBR 15575-2 (2013),
que entre outros itens, prescreve que os sistemas de coberturas devem apresentar
um nível satisfatório de segurança contra a ruína e não apresentar avarias ou
deformações e deslocamentos que prejudiquem a funcionalidade do sistema ou dos
sistemas contíguos, considerando-se as combinações de ações passíveis de
ocorrerem durante a vida útil de projeto.
Deve-se chamar atenção para este item, pois os sistemas de cobertura
verde pressupõem a implantação de plantas nas coberturas e que elas fazem parte
do sistema de cobertura, portanto, devem ser projetadas e construídas para atender
aos critérios de comportamento estrutural. Não pode ocorrer remoção ou danos de
componentes do sistema sob ação do vento. No caso das coberturas verdes, galhos
e folhas de palmeiras que coloquem em risco o desempenho devem ser evitados.
Feita estas considerações, está sintetizada na Tabela 4 uma série de
recomendações para planejamento, projeto, execução e manutenção de coberturas
verdes observadas por Raposo (2013) a partir das principais publicações sobre o
tema. Foram considerados também requisitos para os sistemas de coberturas
previstos na ABNT NBR 15575-5 (2013). Essa experiência serviu de subsidio para
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avaliar e comentar as coberturas verdes executadas nos edifícios visitados e no
estudo de caso.
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Tabela 4 - Recomendações para planejamento, projeto, execução e manutenção.

TIPOS DE RECOMENDAÇÕES
AMBIENTAIS

CLIMA E DESEMPENHO
TÉRMICO

GESTÃO DE ÁGUAS
PLUVIAIS

RECOMENDAÇÕES
a) avaliar qual zona bioclimática será construído o edifício que receberá a cobertura verde;
b) adequar os valores máximos admissíveis para transmitância térmica para as coberturas
verdes considerando o fluxo térmico descendente, em função das zonas bioclimáticas
a) sempre que possível planejar coberturas verdes que possuam em sua camada de
armazenamento capacidade para reter e retardar o escoamento das águas das chuvas.
b) especificar filtro capaz de reter o substrato no sistema mantendo a qualidade da água
retida;
c) inspecionar a água dos reservatórios afim de identificar possíveis perdas de substratos.

ESTRUTURAIS

CARGAS

a) projetar uma base para cobertura verde que consiste em uma estrutura devidamente
impermeabilizada capaz de suportar as cargas, sobrecargas e ações mecânicas bem como
transmitir esses esforços para a estrutura do edifício;
b) apoiar a execução dos demais sistemas que compõem o conjunto como drenagem,
acabamentos, acessos, etc;
c) compatibilizar o tipo de estrutura com o sistema de impermeabilização afim de evitar
fissuras em pontos inacessíveis após execução do jardim.
d) utilizar as tabelas de cargas de referências encontradas nas normas brasileiras e
internacionais.

ESTABILIDADE

a) não ruir ou perder a estabilidade de nenhuma de suas partes;
b) prover segurança aos usuários sob ação de impactos, choques, vibrações e outras
solicitações decorrentes da utilização normal da edificação, previsíveis na época do projeto;
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c) não provocar sensação de insegurança aos usuários pelas deformações de quaisquer
elementos da edificação, mantendo-se tal requisito atendido caso as deformações se
mantenham dentro dos limites estabelecidos;
d) não repercutir em estados inaceitáveis de fissura;
e) atender às disposições das normas vigentes as relativas às interações com o solo e com
o entorno da edificação.
AÇÃO DO VENTO

a) considerar esforços atuantes do vento como exposição e velocidades básicas e
máximas de vento no Brasil;
b)detalhar componentes que colaborem com a quebra da direção do vento e fixação dos
demais componentes como muretas de concreto, lastros de brita e calçadas técnicas afim
de manter o sistema íntegro e estável.

ESTANQUEIDADE

IMPERMEABILIZAÇÃO

a) assegurar durante a vida útil de projeto do sistema de cobertura, que não ocorrerá a
penetração ou infiltração de água que acarrete escorrimento ou gotejamento,
b) todos os componentes especificados para cobertura verde, inclusive as calçadas
técnicas, acessos, componentes de segurança, devem garantir a estanqueidade do
sistema;
c) especificar apenas produtos testados conforme as normas nacionais e internacionais;
d) adequar os valores obtidos nos ensaios baseado em cada uma das cinco regiões
descritas na norma.
e) monitorar o crescimento das espécies indicadas em projetos e principalmente novas
espécies que, carregadas pelo vento, podem fixar raízes na cobertura verde podendo
danificar o sistema de impermeabilização.
f) ensaiar a impermeabilização por no mínimo 72h

DRENAGEM

a) considerar as disposições em norma da capacidade do sistema de captação e drenagem
pluvial da cobertura;
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b) compatibilizar entre si os projetos de arquitetura do telhado, da impermeabilização,
elaborado de acordo com as normas de cada sistema;
c) especificar os caimentos dos panos, encontros entre panos, projeção dos beirais,
encaixes, sobreposições e fixação dos componentes;
d) especificar os sistemas de impermeabilização de lajes de cobertura, terraços, fachadas e
outros componentes da construção;
e) especificar o sistema de águas pluviais;
f) detalhar os elementos que promovem a dissipação ou afastamento do fluxo de água das
superfícies das fachadas, visando evitar o acúmulo de água e infiltração de umidade.
g) manter livre as descidas de águas pluviais, principalmente de raízes e substratos.
BARREIRA ANTIRRAIZ

a) especificar espécie de plantas com raízes não-perfurantes;
b) especificar sistemas de impermeabilização que possuam em sua composição inibidores
de raízes.

SEGURANÇA, USO E

ACESSIBILIDADE E

OPERAÇÃO
UTILIZAÇÃO

a) não apresentar partes soltas ou destacáveis sob ação do próprio peso e sobrecarga de
uso;
b) prever em projeto os acessos para instalação e manutenção do sistema, inclusive em
retrofits;
c) dimensionar depósitos ventilados e apropriados para estoque mínimo de produtos
químicos como adubos e venenos;
d) o acesso a área plantada deverá ser restrito a manutenção limitando o acesso ao público
em passeios e áreas de descanso devidamente pavimentadas para este fim;
e) especificar vegetação e camadas subsquentes apropriadas para o pleno uso da
cobertura verdes pelo público geral.

SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO

a) aumentar a quantidade de materiais não combustíveis, como agregados minerais;
b) manter e controlar os níveis de irrigação;
c) utilização de plantas de porte baixo sem tronco lenhoso;

80

d) executar a camada de substrato respeitando dimensão e composição especificada em
projeto;
d) compartimentar as áreas com barreiras de material resistente a chamas;
f) margens de segurança não plantadas ≥ 100cm nos beirais e aberturas zenitais
utilizando agregados de pedra ou lajes de pavimentação;
g) prever a instalação de equipamentos de combate a incêndio.
PREVENÇÃO DE DANOS E
ANOMALIAS NA
OPERAÇÃO

a) assegurar a informação necessária aos operários, que estejam realizando as atividades,
sobre o sistema construtivo;
b) as ferramentas devem ser devidamente escolhidas de forma a não interferirem ou
danificarem nenhum dos elementos abaixo do substrato;
c) as atividades devem ser programadas a fim de minimizar a quantidade de tráfego sobre
a cobertura verde. Andar repetidamente sobre uma área limitada irá resultar na
compressão do substrato e em danos na vegetação.

VEGETAÇÃO

SELEÇÃO DAS PLANTAS

a) ser naturalizada, adaptada ou endêmica;
b) cobrir e ancorar a superfície do substrato dentro de um prazo razoável após a plantação;
c) ter capacidade de renovação, autossemeando-se ou autoregenerando-se, utilizando
espécies vegetais com ciclos de vida longos, sobretudo variedades perenes, anuais e
bienais;
d) evaporar os volumes de água previstos para manter o balanço hídrico da solução
construtiva;
e) sobreviver às condições climáticas adversas, em particular ao frio e à seca.
f) especificar espécies de enraizamento rápido para os sistemas laminares, dado que
nestes sistemas os substratos são geralmente mais rasos e o acesso a água está na
camada de armazenamento;
g) não comprometer as recomendações de estabilidade e segurança;
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SUBSTRATO DE
CRESCIMENTO

a) leveza;
b) resistência à erosão eólica e hídrica;
c) isenção de espécies infestantes, parasitas e pragas;
d) boa ancoragem das raízes para reduzir o risco de se elevar com o vento;
e) resistência ao fogo, evitando altas proporções de matéria orgânica na sua composição;
f) em conjunto com a camada drenante, deve permitir o escoamento rápido e completo das
águas em excesso, enquanto absorve e retém a água suficiente para atender às
necessidades das plantas;
g) equilibrada relação água e ar, quando saturado, para evitar que as raízes deixem de
respirar;
h) resistência à compactação para evitar a saturação e problemas de drenagem;
i) oferta adequada de nutrientes (por exemplo, fertilizantes de liberação lenta) para permitir
o desenvolvimento conforme as necessidades das plantas – as coberturas extensivas têm
uma baixa exigência de nutrientes, enquanto que as intensivas e intensivas simples têm
exigências nutricionais mais elevadas.

PLANTAÇÃO

a) semeadura de sementes ou mudas;
b) brotos ou bulbos;
b) tapetes de vegetação pré-cultivados;
c) multiplicação espontânea.

IRRIGAÇÃO

a) necessidades de irrigação das plantas;
b) capacidade de armazenamento de água da solução construtiva;
c) índices de pluviosidade locais.
e) irrigação por aspersão ou por gotejamento manual ou automática;
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d) prever ponto de água para irrigação convencional, independente do sistema de irrigação;
laminar, aspersão, etc...

PROJETO

CONCEPÇÃO

a) estabelecer a inclinação máxima do SC a fim de evitar o não deslizamento dos seus
componentes. Acima da inclinação máxima, o projeto deve estabelecer os meios de
fixação;
b) compatibilizar o disposto nas ABNT NBR 5419, ABNT NBR 10844 e ABNT NBR 9575;
c) prever todos os componentes, materiais e seus detalhes construtivos integrados ao SC;
d)especificar fixações específicas para inclinações que superam o estado de inércia dos
materiais utilizados.
e) prever meios de acesso, incluindo: condições de segurança, condições ergonômicas
para inspeções e realização dos serviços de manutenção, bem como desinstalação;
f) quando houver possibilidade prevista de processos evolutivos do sistema de cobertura,
atendendo à legislação pertinente, devem ser indicados os componentes, materiais e
detalhes construtivos indicados para ampliação do sistema de cobertura.

MATERIAIS

a) correlacionar os produtos especificados às Normas vigentes e informar a metodologia de
ensaios para verificação do atendimento aos critérios desta Norma.
b) especificar a vida útil dos componentes utilizados na cobertura verde.

MANUTENÇÃO

PROJETO E INSTALAÇÃO

a) constar dados que permitam ao incorporador e/ou ao construtor indicar no manual de
uso, operação e manutenção a possibilidade, ou não, de fixação de andaimes suspensos
por meio de ganchos e as condições de utilização de dispositivos destinados à ancoragem
de equipamentos de sustentação de andaimes e de cabos de segurança para o uso de
proteção individual, conforme esquema estabelecido em projeto.
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PLANEJAMENTO E GESTÃO
a) estabelecer um plano de trabalho alinhado com os fornecedores do sistema de cobertura
DE OBRA
verde, garantido a entrega dos materiais no prazo correto evitando o armazenamento
prolongado principalmente dos substratos;
b) verificar e selecionar o melhor método para implantação do substrato de crescimento e
das plantas a fim de evitar retrabalhos e danos as espécies;
c) armazenar os materias preferencialmente no nível do solo e transportar para a cobertura
apenas quando for necessário, evitando sobrecarregar a estrutura da cobertura.
d) receber os produtos vegetais apenas quando a plantação estiver programada e
alinhada com todos os fornecedores envolvidos para garantir a sua integridade e o sucesso
do revestimento vegetal.
e) caso a vegetação precise ser armazenada antes da plantação, é fundamental irrigar as
espécies antes de serem instalados e desde que seja por um curto espalo de tempo.
f) falta de compatibilização com as descidas de água pluvial.
PLANO DE MANUTENÇÃO

a) finalização / Preparação – com duração de 12 a 15 meses e corresponde à última
operação a ser desenvolvida durante a implementação do sistema de cobertura verde. No
final desse período poderá proceder-se à entrega da obra, por parte do cliente desde que o
revestimento vegetal cubra aproximadamente 60% da área verde;
b) desenvolvimento – com uma duração de 2 a 4 anos, corresponde ao período de garantia
do sistema construtivo, durante o qual o revestimento vegetal deverá cobrir
aproximadamente 90% da área verde;
c) Manutenção em serviço – Será executada durante a vida útil da cobertura verde e
corresponde à execução de todas as medidas necessárias para que desempenhe as
funções para as quais foi concebida.

ATIVIDADES DE
MANUTENÇÃO

a) irrigação (principalmente durante as 2 primeiras fases (plantio e pega);
b) remoção da vegetação indesejável;
c) aparar como e quando necessário;
d) remoção de aparas, folhas e lixo;
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e) adubação;
f) repetição da semeação e plantação das zonas em mau estado e reenchimento do
substrato;
g) proteção das plantas e inspeção dos sistemas anti-deslizamento (no caso de coberturas
inclinadas);
h) preservação das zonas limites, faixas de segurança e áreas pavimentadas livres de
vegetação;
i) limpeza das instalações técnicas e sistema de drenagem pluvial.
j) execução da poda;
k) colocação de uma camada de “mulching” (cascas e folhas de árvores secas para
proteção do substrato);
l) medidas de proteção durante o inverno;
m) correção e/ou remoção das soluções de ancoragens de arbustos e árvores;
n) em superfícies com relvas acessíveis proceder à escarificação, arejamento e
recolocação de areia na superfície;
o) manutenção do sistema de irrigação.

PRINCIPAIS
ANOMALIAS

ESTAGNAÇÃO HÍDRICA

a) verificar os caimentos da laje;
b) verificar se a camada drenante está obstruida ou insuficiente;
c) Número insuficiente de pontos de escoamento.

LIXIVIAÇÃO POR AÇÃO DO
VENTO OU ÁGUA

a) substrato demasiado leve;
b) cobertura vegetal insuficiente;
c) erro de concepção e/ou instalação – inexistência ou insuficiência de cargas para
proteção contra o efeito de sucção;
d) falta de barreiras protetoras;
e) falta de compatibilização dos projetos de ar condicionado e exaustão;
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f) falta de compatibilização com as descidas de água pluvial.
QUEDA DA VEGETAÇÃO

a) escolha desadequada de plantas;
b) ancoragem inexistente ou inadequada;
c) profundidade do substrato insuficiente.

COMPACTAÇÃO DO
SUBSTRATO

a) distribuição granulométrica desadequada (excesso de elementos finos no substrato);
b) excesso de material argiloso;
c) excesso de matéria orgânica.

CRESCIMENTO DEFICIENTE a) escolha desadequada de plantas;
DAS PLANTAS
b) falta de integração entre as plantas e a solução construtiva;
c) substrato inadequado;
d) manutenção insuficiente ou inexistente;
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5

VISITAS TÉCNICAS
Além do estudo de caso, foram realizadas visitas técnicas em dois edifícios

situados um no centro e outro na zona sul da cidade de São Paulo. O primeiro foi o
edifício Conde Matarazzo, talvez com a cobertura verde mais antiga do Brasil.
Localizado no centro da cidade na borda leste do vale do Anhangabaú. Essa
cobertura impressiona pela massa arbórea exuberante e pelos detalhes construtivos
e cuidados especiais, principalmente com o uso e manutenção do jardim, bem antes
da publicação da maioria das normas técnicas brasileiras. O segundo edifício,
propositalmente mais recente, foi o edifício Tower Bridge, localizado no cruzamento
da Avenida Jornalista Roberto Marinho com Avenida Nações Unidas, executado pela
construtora Tishman.
Estas visitas foram fundamentais para entender na prática todo o conteúdo
que os manuais e normas demandam. Serviram de acervo visual para as diversas
soluções necessárias para o bom funcionamento do sistema.
5.1

Edifício Conde Matarazzo – Cobertura Verde
De acordo com Tonhão (1993), o edifício Conde Matarazzo (Figura 42) foi

inaugurado em 1939, com 14 andares de altura e 27.800 metros quadrados de área
construída. A cobertura do edifício foi projetada naquela época como uma cobertura
verde, pelo arquiteto italiano Marcello Piacentini (1938/39). Alguns autores, como
Ilda Castelo Branco, atribuem o projeto e a construção ao engenheiro Ricardo
Severo, tendo Piacentini apenas repassado o projeto.
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Figura 42 - Edifício Conde Matarazzo

Fonte: Autor

A cobertura verde ocupa aproximadamente uma área de 2000 m2, está a
80m acima do solo e abriga, aproximadamente, 600 espécies vegetais. As fachadas
leste, oeste e norte possuem densa vegetação onde é possível circular por um
caminho central aos canteiros, Figura 43 a Figura 46.
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Figura 43 - Planta da cobertura verde do Edifício Matarazzo

Fonte Adaptado pelo Autor
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Figura 44 - Jardim fachada leste sentido norte

Fonte: Autor

Figura 45 - Jardim fachada norte sentido oeste

Fonte: Autor
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Figura 46 - Jardim fachada oeste sentido sul

Fonte: Autor

Na fachada oeste ainda foi executado um espelho d’água que abriga carpas
ornamentais (Figura 47 e Figura 48).
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Figura 47 - Espelho d’água

Fonte: Autor

Figura 48 - Espelho d’água

Fonte: Autor
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A cota de piso nesses trechos está a 50cm acima do piso na fachada Sul.
Onde há um salão contíguo a um terraço coberto (Figura 49). Não foi possível ter
acessos ao projeto do edifício, mas a informação levantada na visita foi de que o
nível de terra é de aproximadamente 50cm (Figura 50 e Figura 51) e que o andar
técnico logo abaixo da cobertura verde não apresenta infiltrações.

Figura 49 - Face sul

Fonte: Autor

Figura 50 - Vista do salão na face sul para o jardim leste

Fonte: Autor
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Figura 51 - Detalhe da mudança de cota

Fonte Autor

5.1.1 Edifício Conde Francisco Matarazzo – Segurança no uso e na
operação
Os passeios principais foram executados em placas de rocha, aplicadas
como piso elevado drenante e com juntas abertas, favorecendo o escoamento da
água (Figura 52 e Figura 53). A altura do entre piso é a mesma dos jardins de 50cm.
O material utilizado também foi especificado no terraço coberto, proporcionando
continuidade visual. Como se trata de área protegida da chuva, a rocha é assentada
convencionalmente no piso.
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Figura 52 - Detalhe do piso drenante

Fonte: Autor

Figura 53 - Detalhe do piso assentando no terraço coberto

Fonte: Autor
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Estes passeios compõe o nível principal da cobertura verde. O edifício ainda
conta com uma calçada técnica em toda a lateral da cobertura e que circula todo o
edifício. Como a massa vegetal é densa, os autores do projeto desenharam esta
calçada para viabilizar os serviços de limpeza de fachada, por exemplo. Além dessa
função, a opção de recuar o volume principal da cobertura verde aproximadamente
1,5 m resolve o problema de galhos e folhas de palmeiras caírem diretamente no
passeio público (Figura 54 a Figura 56).

Figura 54 - Recuo e calçada técnica

Fonte: Autor
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Figura 55 - Recuo e calçada técnica

Fonte: Autor
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Figura 56 - Acesso à calçada técnica

Fonte: Autor

Nessa cobertura também encontram-se alguns acessos técnicos e que por
serem menos utilizados foram executados em placas de rocha apoiadas diretamente
na terra. Essa solução é interessante, pois permite alterações futuras, manutenção
do substrato e não compete com a vegetação, uma vez que a placa de rocha é
assentada naturalmente sobre o solo. Para esta solução aconselha-se compactar o
solo logo abaixo da placa, preencher com brita e depois aplicar a placa, a fim de
evitar afundamento e possível soterramento dos caminhos. Esta solução, todavia,
não é aconselhada para rotas acessíveis ou lugares que exigem trabalho com
equipamentos de manutenção pesados.
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Figura 57 - Acessos técnicos

Fonte: Autor

99

Figura 58 - Acessos técnicos

Fonte: Autor

Além dos acessos, outros componentes fazem parte desta cobertura verde.
É muito comum os edifícios concentrarem as áreas técnicas nas coberturas como
máquinas para ar condicionado, caixas d’água, balancins e helipontos. Todavia, no
edifício Conde Matarazzo, a cobertura verde foi especificada no projeto original e os
autores tomaram cuidados para que as poucas áreas técnicas do edifício não
competissem com a vegetação. Apesar dos esforços concentrados nesse sentido, a
necessidade de atualização do edifício para os novos usos descaracterizaram a
harmonia do lugar (Figura 59 e Figura 60).
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Figura 59 - Caixa d’água

Fonte: Autor

Figura 60 - Bombas e abrigos técnicos

Fonte: Autor
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5.1.2 Edifício Conde Francisco Matarazzo – Desempenho da Vegetação
- Substrato e Plantação
Não foi possível levantar qual o substrato utilizado, muito menos o sistema
de plantação desta cobertura verde. Segundo informações levantadas no local a
manutenção do sistema é diária, com rega e limpeza. É possível que a altura do
substrato nesta cobertura ultrapassa 1,0m de profundidade. Vale lembrar que
cresceram nesta cobertura árvores de grande porte com raízes que causam alguns
danos, mesmo em calçadas. Seria importante aprofundar a solução construtiva
executada no Edifício Matarazzo.
- Seleção das Plantas
A massa verde da cobertura do edifício Conde Matarazzo impressiona pela
quantidade de espécies, aproximadamente 600, e pelo porte das árvores
fotografadas, como a Paineira e a Sibipiruna (Figura 61 a Figura 63). As demais
espécies serão apresentadas nas Figuras 64 a Figura 74.

Figura 61 - Paineira

Fonte: o Autor
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Figura 62 - Sibipiruna

Fonte: Autor
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Figura 63 - Sibipiruna

Fonte: Autor
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Figura 64 - Palmae

Fonte: Autor

Figura 65 - Árvore-de-guarda-chuva

Fonte: Autor

105

Figura 66 - Loureiro

Fonte: Autor

Figura 67 - Tamareira de Jardim

Fonte: Autor
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Figura 68 - Palmeira-rápis

Fonte: Autor

Figura 69 - Areca-bambu

Fonte: Autor
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Figura 70 - Amora preta

Fonte: Autor

108

Figura 71 - Dracena

Fonte: Autor
Figura 72 - Pitangueira

Fonte: Autor
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Figura 73 - Falso-barbatimão

Fonte: Autor
Figura 74 - Amora preta

Fonte: Autor
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5.1.3 Edifício Conde Francisco Matarazzo - Irrigação
Esta cobertura verde não possui sistema de irrigação automática. Sendo
assim, essa atividade é executada com o uso de mangueiras. Esses pontos de água
estão bem localizados e cobrem toda a área verde. Sua localização imediatamente
ao ralo semi-esférico possibilita o uso também para lavagens de equipamentos de
jardinagem, filtros de máquinas, etc. (Figura 75 e Figura 76).
Figura 75 - Detalhe do ponto de água e do ralo semi-esférico aberto

Fonte: Autor
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Figura 76 - Detalhe do ponto de água e do ralo semi-esférico fechado

Fonte: Autor

5.1.4 Edifício Conde Francisco Matarazzo - Anomalias
As principais anomalias encontradas nesta cobertura verde são:
a) o crescimento indiscriminado da vegetação, apesar de sua exuberância a
vegetação cresce indiscriminadamente. Pondo em risco a estética do conjunto;
b) ausência de planejamento nas áreas técnicas. Como essa cobertura teve
na sua fase de planejamento a demanda de funcionar como um mirante para o Vale
do Anhangabaú, algumas áreas técnicas poderiam ter sido melhor resolvidas.
5.2

Edifício Tower Bridge – Cobertura Verde
Inaugurado em 2013, o Edifício Tower Bridge (Figura 77) projetado pelos

arquitetos Botti e Rubin, foi executado em concreto armado. A planta tipo triangular
com vértices arredondados se repete nos 24 pavimentos. A cobertura verde foi
executada em dois níveis. No primeiro patamar a cobertura verde modular laminar
segue a mesma geometria dos andares tipos (Figura 78). Acima deste nível, um
núcleo circular e recuado do perímetro surge e é coberto por uma cobertura verde
contínua (Figura 79).
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Figura 77 - Edifício Tower Bridge

Fonte: Tishman (2013)
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Figura 78 - Planta da cobertura verde 25º andar.

Fonte: Tishman
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Figura 79 - Planta da cobertura verde 26º andar

Fonte: Tishman
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5.2.1 Edifício Tower Bridge - Planejamento
Esta cobertura verde foi planejada para uso recreativo. Sua função de
mirante tira proveito da localização na cidade (Figura 80). Esta decisão solicitou
alguns componentes específicos para este uso, como os passeios em placas de
rocha e o guarda-copo em vidro que serão detalhados nesta caracterização.

Figura 80 - Foto do Mirante.

Fonte: Autor

5.2.1.1 Edifício Tower Bridge - Sistema de aplicação
O sistema de aplicação utilizado nesta cobertura verde foi a aplicação em
módulos pré-fabricados. Mais especificamente foi utilizado o sistema laminar. Este
sistema armazena água na camada de drenagem ou capilaridade conforme é
possível verificar na Figura 81.
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Figura 81 - Detalhe do sistema laminar

Fonte: Autor

5.2.2 Edifício Tower Bridge - Estabilidade
A grande solicitação referente à estabilidade desta cobertura verde foi o
vento, uma vez que esta cobertura está a mais de 100 metros do chão. Na Figura 82
é possível verificar alguns detalhes de tutores para as árvores e palmeiras. Todavia
essas guias tem a função de auxiliar o crescimento da planta, podendo não ser
suficientes para garantir sua estabilidade sobre a ação dos ventos, como é possível
verificar na Figura 83.
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Figura 82 - Detalhe de fixação de árvores e palmeiras

Fonte: DW/Santana Paisagismo.

Figura 83 - Cassia Macranthera na cobertura do volume central desestabilizada pela ação
dos ventos.

Fonte: Autor
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Esta cobertura verde ainda possui um componente que além de auxiliar na
estabilidade do sistema, atende à demanda da etapa de planejamento, onde foi
considerando que a cobertura teria função de mirante. Um guarda-corpo de vidro foi
instalado no perímetro da cobertura. Além de barrar os ventos fortes, permite que os
usuários aproveitem a vista da cidade (Figura 84).

Figura 84 - Detalhe do guarda-corpo de vidro.

Fonte: Autor

5.2.3 Edifício Tower Bridge - Segurança no uso e na operação
Além do guarda-corpo de vidro apresentando anteriormente, este sistema foi
executado com uma calçada técnica perimetral aos jardins. Esta calçada tem
algumas funções importantes na segurança e na operação do sistema. Ela afasta as
espécies dos limites do edifício, evitando que troncos e folhas de palmeiras caiam.
Proporciona um caminho livre e desimpedido para funcionários executarem a
manutenção da fachada do edifício, como é possível verificar na Figura 85.
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Figura 85 - Detalhe da calçada técnica

Fonte: Autor

A maioria das coberturas verdes irão conviver com sistemas ou
componentes técnicos necessários para a operação dos edifícios. Porém, nas
coberturas verdes onde o planejamento inicial indica o uso recreativo é necessário
compatibilizar esses componentes de forma a atender também o usuário que irá
visitar a cobertura. Nesta cobertura, a integração destas áreas técnicas com as
áreas de lazer foram bem sucedidas, tendo apenas como ressalva que a calçada
técnica, não possuía gradil e que a grua para o balancim de limpeza de fachada esta
acessível (Figura 86).
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Figura 86 - Foto da grua acessível aos usuários da cobertura.

Fonte: Autor

Os demais componentes necessários para a manutenção da cobertura verde
estão bem localizados. Sua instalação poderia ser mais harmoniosa, porém, a
localização e segurança destas instalações devem prevalecer sobre a estética
(Figura 87).
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Figura 87 - Tomadas e caixas de acesso

Fonte: Autor

5.2.4 Edifício Tower Bridge - Gestão das águas pluviais
A drenagem deste sistema é feita através da calçada técnica (Figura 88).
Nela foram instaladas as descidas de água pluvial utilizando um sistema chamado
de EPAMS. Este sistema projetado pela Saint-Gobain diminui o número de ramais e
proporciona evacuação mais rápida do que os sistemas tradicionais, pois impedem a
entrada de ar na tubulação.
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Figura 88 - Detalhe do sistema de drenagem.

Fonte: Autor

O sistema laminar pressupõe água na camada de drenagem. Por isso é
necessário executar caixas de inspeção. É recomendado que essas caixas sejam
fechadas para evitar risco de proliferação de insetos (Figura 88). Para monitorar o
nível de água no reservatório pode-se instalar sensores. O recomendado é que essa
decisão aconteça na fase de planejamento, para impedir que a infra dos sensores
seja má executada ou colocada em lugares inapropriados. O nível de água no
reservatório é fundamental para este sistema, uma vez que a irrigação automática
não existe. Por isso a instalação do sensor não pode estar em lugares aonde corra o
risco de desligamento.
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Figura 89 - Caixas de inspeção fechadas

Fonte: Autor

5.2.5 Edifício Tower Bridge - Desempenho da vegetação
- Substrato de crescimento
A indicação do paisagista responsável por esta cobertura verde para o
substrato seguiu a seguinte recomendação:
a. Verificar se toda a área a ser plantada encontra-se limpa e desobstruída
de entulhos.
b. Retirar o mato e ervas daninhas, eliminando as raízes.
c. Revolver a terra, eliminando os torrões em toda área de plantio.
d. Cobrir o terreno com uma camada de terra para plantio, na espessura
mínima de 30cm (onde serão plantadas as forrações) e 45cm (onde serão
plantados os arbustos), as outras espécies de maior porte deverão ser
plantadas conforme indicação de covas.
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e. A terra a ser colocada deverá ser preparada e composta da seguinte
forma:
- 1/3 de esterco de curral bem curtido.
- 1/3 de argila fina e limpa (não sendo aceito o saibro).
- 1/3 de terra com coloração de vermelho escuro a marrom, retirada de
camada superficial (de 50 a 100cm de profundidade, não mais que isso)
de boa qualidade.
- 3Kg/m³ de calcário.
- 3Kg/m³ de farinha de osso.
- 300g/m³ de N-P-K, 25-05-15 de liberação controlada.
Esta recomendação não foi seguida em todos os canteiros aonde é possível verificar
a quantidade de terra vermelha conforme a Figura 90.

Figura 90 - Detalhe do solo pobre.

Fonte: Autor
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- Plantação
Para o plantio, o paisagista responsável fez as seguintes recomendações:
a. Verificar se toda a área a ser plantada encontra-se limpa e desobstruída
de entulhos.
b. Observar a existência da camada de drenagem especificada em projeto
(manta de geotextil sobre argila expandida ou brita em toda a área a
receber terra). Caso não exista, providenciar com o engenheiro da obra e
notificar o arquiteto paisagista antes da colocação da terra.
c. A terra a ser colocada deve ter as características especificadas no item
Substrato de Crescimento.
d. Antes do plantio, deixar a terra regularizada no nível especificado no
projeto, observando a presença de talude, dunas ou demais variações.
e. O plantio deve ser executado após pintura, limpeza e finalização de todas
as obras civis, a fim de diminuir a perda de vegetação e o prazo de
entrega.
- Seleção das plantas
Foram especificadas espécies naturalizadas ou adaptadas ao clima de São
Paulo. A maioria delas, quando o substrato e o fornecimento de água foram
suficientes, cobriram e ancoraram na superfície do substrato dentro de um prazo
razoável após a plantação, conforme a
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. As Figura 91 a Figura 97 ilustram as espécies encontradas nesta cobertura.
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Tabela 5 - Espécie vegetais.

Fonte: DW Santana Paisagismo
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Figura 91 - Cassia Macranthera na cobertura do 24º andar

Fonte: Autor

Figura 92 - Cobertura do 24º andar - Face oeste sentido leste

Fonte: Autor
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Figura 93 - Cobertura do 24º andar - Face leste sentido norte

Fonte: Autor

Figura 94 - Cobertura do 24º andar - Face norte sentido leste

Fonte: Autor
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Figura 95 - Cobertura do núcleo - Face norte

Fonte: Autor

Figura 96 - Cobertura do Núcleo - Face norte

Fonte: Autor
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Figura 97 - Cobertura do núcleo - Face leste

Fonte: Autor

- Irrigação
Na cobertura verde inferior, o sistema de irrigação é feito através do acúmulo
de água da camada de armazenamento. Na cobertura verde superior, onde não foi
executado o sistema laminar, foi prevista irrigação automática conforme a Figura 98.
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Figura 98 - Detalhe da irrigação automática

Fonte: Autor

5.2.6 Edifício Tower Bridge - Anomalias
As principais anomalias encontradas nesta cobertura verde são:
a) calçadas técnicas insuficientes gerando compactação do solo;
b) lixiviação em pontos de água com vazamento;
c) falta de irrigação ou proteção adequada na fase de pós plantio.

- Substrato de crescimento
A indicação do paisagista responsável por esta cobertura verde
para o substrato seguiu a seguinte recomendação:
a. Verificar se toda a área a ser plantada encontra-se limpa e
desobstruída de entulhos.
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6

ESTUDO DE CASO – FL3500
Para a apresentação desse estudo de caso foi levantada a documentação

de projeto; wishlist, memorial descritivo, projetos executivos de: arquitetura,
estrutura, impermeabilização e cobertura verde, bem como os manuais de uso e
conservação do sistema. Foram feitas visitas sistemáticas ao canteiro de obras para
registro fotográfico da execução dos diversos sistemas que compões a cobertura
verde.
6.1

Edifício Faria Lima 3500
Situa-se na Avenida Faria Lima, 3500 em São Paulo, Capital e serão

ilustrados nas Figura 99 a Figura 102.

Figura 99 - Fachada Leste, Avenida Faria Lima

Fonte: Autor
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Figura 100 - Fachada Oeste - Rua Lopes Neto

Fonte: Autor

Figura 101 - Corte Longitudinal do prédio

Fonte: Tishman (2013).
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Figura 102 - Planta de cobertura do prédio

Fonte: Tishman (2013).
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6.1.1 Cobertura verde aplicada sobre piso elevado drenante
O sistema de cobertura verde adotado no FL3500 é apresentado na Figura
103.
Figura 103 - Detalhe do sistema laminar

Fonte: SKK Engenharia de sistemas

O sistema construtivo é composto por pedestais de plástico em formato de
funil, podendo ter até 20cm de altura, com corpo perfurado, tendo a boca maior
projetada em forma hexagonal de 20cm e a menor circular com 5cm, são apoiadas
diretamente na proteção mecânica da impermeabilização. As arestas da boca maior
conectam-se umas as outras, formando uma colmeia e possibilitando um espaço de
construção entre a cobertura e o topo da estrutura alveolar. Neste sistema, o espaço
de construção será destinado ao reservatório de água pluvial. Os funis perfurados
são preenchidos completamente com argila expandida, que por sua vez é recoberta
com manta geotéxtil. Acima da manta, uma camada de substrato variável é lançada
e nela é feito o plantio de espécies adequadas ao clima da região.
6.1.2 Condições e limitações de uso
A cobertura verde aplicada sobre piso elevado drenante e suporta o tráfego
ocasional (Ecotelhado, 2013). Apesar da indicação de uso recreativo deste tipo de
cobertura as visitas técnicas mostraram que alguns módulos podem ceder com a
pisada por isso para cargas elevadas deve-se prever calçadas técnicas prédimensionada em projeto especifico.
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6.1.3 Principais componentes
Os pedestais são leves e sua montagem não exige equipamentos
específicos, são agrupáveis e chegam ao canteiro de obra empilhados e amarrados.
O transporte da argila expandida e do substrato vegetal deve ser feito por monta
carga e deve-se evitar o acúmulo de sacos sobre a estrutura, evitando sobre carga.
6.1.3.1 Drenagem
Optou-se para drenagem do conjunto o emprego sistema EPAMS (Figura
104), uma vez que o edifício, diferentemente da tipologia encontrada na região, tem
grande superfície plana na cobertura. Este sistema possibilita a redução do número
de descida de águas pluviais, que neste caso, dado a tipologia do edifício, foi à
solução mais adequada.

Figura 104 - Detalhe do sistema EPAMS

Fonte: Saint Gobain

6.1.3.2 Irrigação
A irrigação da cobertura verde laminar é feita através da capilaridade das
raízes que atravessam a camada filtrante e encontram a água que está reservada na
camada drenante ou de reserva. A rega, quando necessária, não deve ser feita nas
horas de maior insolação. Deve ser feita preferivelmente nas primeiras horas da
manhã e ao cair da tarde.
Para que isso aconteça logo após a instalação da cobertura verde, é preciso
ter espécies que chegam para montagens prontas, com raízes desenvolvidas. Caso
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contrário será preciso regar o jardim todos os dias considerando a altura do
substrato que foi executada abaixo dos 6cm. Como já foi levantando nestas
recomendações, 6cm é extremamente baixo para alguns tipos de clima. Na ocasião
da instalação do sistema, a região passou por uma forte estiagem e mesmo que o
reservatório abaixo da camada de filtragem estivesse cheio, como foi verificado que
estava, as raízes ainda não alcançavam a água disponível.
Uma solução para este tipo de cobertura verde seria executar a montagem
da vegetação com espécies pré-produzidas ou cobrir a grama amendoim executada
com juta ou cascas de árvores (muching) para diminuir a perda de água do substrato
por evaporação.

6.1.4 Procedimento executivo
A seqüência de atividades para execução da cobertura verde relatada a
seguir é resultado do acompanhamento sistemático da execução in loco e de
informações complementares fornecidas pelo fornecedor do sistema.
Dessa forma, foi possível a confirmação das informações encontradas na
bibliografia, bem como a revisão de alguns itens.
Após a cura da laje onde se pretende instalar a cobertura verde e, já com as
aberturas para as decidas de águas pluviais executadas, é necessário instalar as
formas e guias para execução de muretas de contenção de água, conforme projeto
específico.
As muretas de contenção podem fazer parte do projeto de estrutura, mas
tem se observado na maior parte dos casos, uma preferência por executar esta
etapa com alvenaria convencional utilizando mão de obra dedicada. Talvez por
possibilitar a correção e ajustes, a execução em alvenaria se sobressai, mesmo
considerando uma etapa a mais de execução e alocação de mão de obra. As
irregularidades também são acertadas por processo semelhantes. Vide Figura 105 e
Figura 106.
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Figura 105 - Detalhe da forma para ralo pressurizado

Fonte: Autor

Figura 106 - Forma do reservatório de água

Fonte: Autor
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Após a finalização das muretas de contenção bem como a regularização do
contra piso (Figura 107), executa-se a impermeabilização conforme projeto
específico (Figura 108).

Figura 107 - Contra piso regularizado e parede concluída

Fonte: Autor

Figura 108 - Impermeabilização com manta asfáltica

Fonte: Autor
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Figura 109 - Teste de estanqueidade

Fonte: Autor
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O teste de estanqueidade (Figura 109) deve ser rigorosamente conduzido,
pois, no sistema laminar a água ficará contida entre o substrato vegetal e a laje, e
qualquer reparo neste sistema, acarretará custos demasiados.

Apenas pós a

garantia da estanqueidade serão instalados os pedestais de plástico, no detalhe na
Figura 110 e sobre a camada de proteção (Figura 111).

Figura 110 - Pedestal de EPS reciclado

Fonte: Autor
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Figura 111 - Instalações dos pedestais junto ao sistema EPAMS

Fonte: Autor

Com a base do piso elevado formada, inicia-se o preenchimento com argila
expandida (Figura 112) e, posteriormente, cobre-se o sistema com manta geotextil,
garantido a retenção do substrato vegetal que será lançado logo acima (Figura 113 e
Figura 114).
Esta etapa tem um objetivo fundamental de garantir a qualidade da água no
reservatório e diminuir o peso do sistema como um todo.
O substrato vegetal deve ser adequado às espécies que se pretender
plantar, bem como ao uso e manutenção que a cobertura verde terá, em média
neste caso, o substrato foi executado com 4cm de altura.
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Figura 112 - Preenchimento com argila expandida

Fonte: Autor

Figura 113 - Detalhe da manta

Fonte: Autor
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Figura 114 - Aplicação da manta e substrato vegetal

Fonte: Autor

Em seguida inicia-se o plantio das espécies que devem obedecer a projeto
paisagístico específico.
6.1.5 Substrato e vegetação
Foi adotado nesta cobertura verde o substrato para a Grama-amendoim
(Figura 115). Apesar do bom desempenho e adaptação desta espécie ao clima da
região é fundamental que a oferta de água seja proporcional a necessidade da
espécie (Figura 116 a Figura 119).
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Figura 115 - Finalização da camada de substrato

Fonte: Autor

Figura 116 - Arachis repens – Grama Amemdoim

Fonte: DW Santana Paisagismo
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Figura 117 - Plantio

Fonte: Autor
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Figura 118 - Plantio

Fonte: Autor

Figura 119 - Plantio

Fonte: O Autor
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6.1.6 Plantação
O plantio das mudas obedecerá ao espaçamento especificado nas tabelas e
detalhes do projeto de paisagismo, que neste caso indica a cada 20cm, com o solo
previamente preparado e nivelado. Para forrações plantadas em solos naturais a
profundidade mínima de plantio indicada pelo paisagista é de 30cm. Como a grama
foi plantada em sistema de cobertura verde laminar, foi executado substrato menor
do que 6cm. Após o plantio o solo receberá uma cobertura morta (mulching); que
pode ser cepilho de madeira, casca de pinus, bagaço de cana curtido, apara de
grama ou outros, em espessura de aproximadamente 3cm. Esta medida é
fundamental na plantação em substratos rasos (<6cm) para diminuir a evaporação
da água.
As mudas devem:
- Ser plantadas em substrato processado industrialmente e enriquecido com
adubação química de liberação controlada de até 9 (nove) meses.
- Ser plantadas em recipientes proporcionais ao porte exigido apresentando o
sistema radicular plenamente formado.( não sendo aceitas mudas de raiz nua)
- Ter boa vitalidade.
Principais anomalias
a) Lixiviação causado por saída de ar (Figura 120)
Causas
- Saída da exaustão da escada de incêndio direcionada para o jardim
- Substrato muito raso
- Raízes em formação ainda não alcançam a água da camada inferior
Solução
- Redirecionar as saídas de ar ou criar barreira de desvio
- Aplicação de mulching logo após a plantação da forração
- Aplicar mudas já desenvolvidas
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Figura 120 - Saída da pressurização da escada de incêndio

Fonte: Autor

b) Lixiviação causada por saída de água pluvial (Figura 121)
Causas
- Saída de água pluvial direcionada para o jardim
- Substrato muito raso
- Raízes em formação ainda não alcançam a água da camada inferior
Solução
- Executar dissipadores de energia em frente ao fluxo de água
- Aplicação de mulching logo após a plantação da forração
- Aplicar mudas já desenvolvidas

Figura 121 - Saída de água pluvial.

Fonte: o Autor
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c) Evaporação da água do substrato (Figura 122)
Causas
- Substrato muito raso (<6cm)
- Raízes em formação ainda não alcançam a água da camada inferior
Solução
- Aplicação de mulching logo após a plantação da forração
- Aplicar mudas já desenvolvidas

Figura 122 - Evaporação da água do substrato

Fonte: Autor
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7

RECOMENDAÇÕES PARA COBERTURA VERDE LAMINAR
Concluída a revisão bibliográfica e com o suporte das visitas realizadas aos

edifícios e do acompanhamento da execução de um sistema de cobertura verde,
este trabalho apresenta uma série de recomendações práticas visando auxiliar
projetistas e empresas construtoras envolvidas com a execução de coberturas
verdes modular laminar.
7.1

Introdução
Estas recomendações específicas tem o objetivo de se aproximar de um

código de práticas específico para este sistema. Os Códigos de Práticas são
documentos

técnicos

de

referência

nacional,

porém

não

normativos,

consensualizados entre os principais agentes envolvidos na cadeia produtiva,
contribuindo para a consolidação e disseminação do conhecimento relativo a
elementos e sistemas construtivos consagrados na construção civil. Os Códigos
de Práticas caracterizam-se por recomendar as boas práticas para o processo de
produção de edifícios, abrangendo aspectos técnicos desde projeto, execução,
controle até uso e manutenção, bem como aspectos contratuais, de garantias e
responsabilidades.
7.1.1 O sistema de coberturas verdes modular laminares
Caracteriza-se pela utilização de uma lâmina d’água sob um piso elevado
feito de módulos de sustentação da cobertura verde. Neste sistema a laje fica
permanentemente inundada, o que é um desafio não só armazenar água nas
coberturas das edificações como garantir a impermeabilização.
7.2

Campo de aplicação
Estas recomendações aplicam-se a coberturas verdes, executadas sobre

pedestais de plástico considerando a utilização do entre-piso como cisterna.
Aplica-se ainda à qualidade do substrato, aos elementos filtrantes e à espécies
vegetais. Como o desempenho das vegetações está intimamente ligado com o
clima, o campo de aplicação destas recomendações tende a ser as cidades com o
clima semelhante à cidade de São Paulo.
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7.3

Componentes do sistema
O sistema laminar talvez seja o mais complexo sistema de cobertura verde,

pois incorpora em um único sistema, além da própria cobertura, todo o sistema de
drenagem, reservatórios, estações de tratamento, etc.
7.3.1 Suporte estrutural
Apesar de não fazer parte do sistema em si, o suporte estrutural existente ou
a ser executado irá garantir o desempenho desejado. No caso das coberturas
verdes laminares, considerando o peso da água em uma lâmina de 20cm de altura
tem-se 200kg/m2; considerando um peso médio de um solo saturado com 80 kg/m2
somando a vegetação que será instalada, é possível facilmente chegar aos
300kg/m2.
Considerando os novos sistemas de drenagem, que diminui a quantidade de
descidas de água pluvial, é possível instalar uma cobertura verde laminar inclusive
em retrofits de edifícios e por isso é ainda mais importante o levantamento e a
análise do suporte estrutural.
Nas edificações novas, todas as informações do sistema, inclusive as
espécies e possíveis anteparos para elas, devem ser informadas ao projetista
estrutural para o correto dimensionamento das estruturas de suporte da cobertura.
Nesta fase, também é possível prever na estrutura, a execução das muretas laterais
que conformarão o reservatório, todavia esta decisão deve ser avaliada
considerando que após a concretagem da mureta, qualquer alteração torna-se mais
difícil, mesmo a primeira vista se mostrando mais econômica. De qualquer forma,
mesmo que as muretas sejam independente da estrutura, deve ser consideradas no
computo das cargas verticais.
7.3.2 Impermeabilização
A impermeabilização é o componente desse sistema construtivo que é
partilhado com os tradicionais sistemas construtivos de revestimento de lajes de
coberturas. O sistema de impermeabilização assegura a estanqueidade à água da
cobertura do edifício. Caso cumpra os requisitos de resistência à penetração de
raízes da FLL (2008), pode assumir simultaneamente a função de barreira de raízes
(TGRTAG, 2010).
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Esta recomendação chama atenção para um ponto específico do sistema
laminar com módulos de plástico. As bases menores dos funis acabam transferindo
em cargas pontuais. Como a base maior, que recebe a carga, tem 30cm2, e a menor
apenas 5cm2, o peso de uma pessoa de aproximadamente 100kg, pode chegar em
um

ou

dois

pontos

apoiados

diretamente

na

proteção

mecânica

da

impermeabilização. Assim, deve-se deixar clara a geometria do sistema para o
projetista do sistema de impermeabilização do edifício, para que ele garanta que
tanto a camada de proteção contra raízes como a proteção mecânica da
impermeabilização

resistam

à

punção.

Neste

sistema

o

projeto

de

impermeabilização deve considerar que haverá água de forma permanente como um
reservatório.
7.3.3 Pedestais de plástico – Camada de armazenamento e drenante
O sistema laminar que este trabalho aborda é o sistema composto por
pedestais de plástico. Estes pedestais chegam amarrados na obra e podem ocupar
um volume expressivo do canteiro de obra. Pode ser feito ao fornecedor a solicitação
de encaixar um no outro para diminuir o tamanho. O ideal é que a entrega aconteça
após a finalização da camada de proteção da laje impermeabilizada que receberá o
sistema assim é possível evitar acúmulo em outras áreas do canteiro. Assim que o
módulos chegarem e em tendo espaço suficiente é possível montar uma linha de
produção para acoplar os módulos em fileiras evitando a acoplagem um a um.
7.3.4 Camada de filtro permeável a raiz
A camada filtrante tem a função de impedir que as partículas finas do
substrato sejam lixiviadas para a camada drenante, evitando que seja prejudicada a
sua capacidade de drenagem, bem como a das saídas de escoamento (FLL, 2008).
Essa camada é instalada entre os módulos de plástico e o substrato. Sua
manutenção após a consolidação do jardim torna-se bastante difícil. Sendo assim, é
fundamental a escolha adequada da capacidade filtrante da manta, que permita às
raízes chegarem até o reservatório de água, mas que não impeçam a perda de
nutrientes do substrato.
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7.3.5 Substrato
Esta recomendação ressalta que os itens ligados ao desenvolvimento das
espécies devem ficar sob responsabilidade do especialista, que pode ser um
arquiteto paisagista ou um engenheiro agrônomo. Todavia, por tudo o que já foi dito
nos capítulos anteriores sobre altura do substrato, vale ressaltar que para efeito de
planejamento e execução seria aconselhável não considerar substratos abaixo de
10cm. Principalmente em um sistema modular, tendo a altura dos pedestais fixa,
quem ditará a altura da mureta lateral para a contenção da água é a altura do
substrato mais a altura do modelo. Sendo assim, mesmo que em determinadas
épocas do ano, não vente nem chova demais, e de fato o substrato com 6cm de
altura atenda à qualidade do crescimento que a espécie plantada solicite, se precisar
por algum motivo, patologia ou anomalia, aumentar esse substrato, esta cobertura
será limitada pela altura da mureta lateral, projetada e executada para absorver um
substrato com 6cm de altura. Neste caso a necessidade de uma reforma na mureta,
impermeabilização e pintura.
7.3.6 Vegetação
Essa camada é o componente vivo do sistema de cobertura verde. A correta
seleção das espécies vegetais pode determinar o sucesso ou o fracasso da solução
construtiva. Os critérios de seleção devem considerar as condições climáticas e os
requisitos de manutenção das plantas (TGRTAG, 2010).
No sistema aplicado no prédio estudado foi aplicada Grama-amendoim,
nome cientifico: Arachis repens, da família das Fabaceaes. Sua origem é do Brasil e
seu porte fica entre 10cm a 30cm. Adaptam-se bem à meia sombra ou Sol pleno, É
perene e apesar de dispensar as podas periódicas, precisam de cuidados
específicos. Não resistente ao pisoteio mas aceita alguma circulação de
manutenção. Tolera secas, mas não tolera geada.
Por conta do porte que atingem, as podas para esta espécies estão mais
ligadas ao seu tipo de crescimento. As Arachis repens, tem crescimento rasteiro, ou
seja, cresce na horizontal e muito rápido. Por isso, a preocupação da pode deve
acontecer principalmente nas bordas do jardim evitando que as calçadas técnicas
sejam tomadas e os ralos para descida de água pluvial se tornem obstruídos.
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7.4

Projeto
Segundo a ABNT NBR 15575-5 (2013), que trata das coberturas dos

edifícios habitacionais residenciais sob a ótica do desempenho, o sistema de
cobertura do edifício é o conjunto de elementos/componentes, dispostos no topo da
construção, com a função de assegurar estanqueidade às águas pluviais e
salubridade, proteger os demais sistemas da edificação habitacional ou elementos e
componentes da deterioração por agentes naturais e contribuir positivamente para o
conforto termo acústico da edificação habitacional.
Desta forma, devem ser consideradas as dimensões dos módulos, a altura
do substrato e as espécies vegetais a serem implantadas, pois influenciam
significativamente o desempenho dos sistemas coberturas vedes modular laminares.
A compatibilidade das coberturas verdes com o sistema de cobertura e com
os demais sistemas do edifício é fundamental para seu desempenho. Descidas de
água pluvial mal localizadas podem carregar o substrato do sistema laminar e
impedir o crescimento da vegetação. Saídas de exaustão de ar condicionado ou
escadas pressurizadas, diretamente sobre a cobertura verde pode secar o substrato.
O projeto das coberturas verdes deve levar em conta, além do próprio
desempenho mecânico, exigências relacionadas à estanqueidade à água, à isolação
térmica, à isolação acústica, à resistência ao fogo e a outras características. Assim
sendo, na seleção do sistema deve-se considerar:
a) dimensões modulares / peso dos componentes secos e saturados
(aspectos ergonômicos e de produtividade);
b) disponibilidade de módulos especiais (para áreas assimétricas);
c) disponibilidade de peças complementares (bordas, drenos, inspeções;
d) regularidade geométrica e integridade dos encaixes;
e) embalagem / paletização;
g) capacidade de sustentação de tráfego, antes da finalização;
j) resistência à compressão;
k) isolação térmica, quando houver;
l) isolação acústica, quando houver;
m) resistência ao fogo;
n) altura da impermeabilização.
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O projeto de arquitetura tem grande influência no desempenho das
coberturas verdes. Com vistas à estanqueidade à água do sistema de cobertura
verde e à própria durabilidade das espécies vegetais, é desejável que a lâmina de
água no entre-piso sempre esteja no limite do extravador para que não falte água ao
sistema.
O desempenho das coberturas verdes

está diretamente associado à

coordenação dimensional, à compatibilidade com outros projetos e à adoção de
detalhes construtivos apropriados.
7.4.1 Compatibilização com projetos de estruturas e de fundações
A definição do sistema deve ser feita no inicio do projeto, para que as cargas
sejam consideradas no projeto de estrutura. Assim, deve-se recomendar aos
projetistas de estruturas e de fundações que sejam observados no desenvolvimento
dos seus respectivos projetos:
a) o peso dos componentes, secos e saturados
b) as espécies de vegetação a ser plantada
c) a necessidade de inserts para escadas ou calçadas técnicas para
manutenção
d) a existência de coberturas verdes para prever meios de fixação e acesso
para manutenção de fachadas.

7.4.2 Compatibilização com projetos de sistema prediais
Os projetos dos sistemas prediais devem preceder o projeto executivo da
cobertura, ou serem desenvolvidos concomitantemente com o projeto de
paisagismo. Tal projeto deve indicar o posicionamento de ralos, tomadas para
manutenção do sistema, pontos de energia e comunicação para controle do nível de
água do reservatório no entre piso, pontos de água para irrigação e manutenção do
sistema, e outros detalhes. De preferência, as caixas de pequenas dimensões
devem ser previamente embutidas e, quando for o caso, chumbadas nas lajes ou
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muretas. Deve-se evitar adição de pontos de descidas de água pluvial após a
execução da impermeabilização evitando possível danos ao sistema.
7.4.3 Compatibilização com projeto de impermeabilização
Nos reservatórios que receberão impermeabilização com manta asfáltica é
conveniente utilizar nas bases das paredes detalhes que permitam realizar a dobra
e o encaixe da manta, ou sua passagem pelo topo. Para os casos em que a mureta
for executada na própria estrutura, aconselha-se adicionar na parte interna e inferior
da forma barrotes ou tiras de EPS que serão retiradas após a desforma resultando
em espaço para realização da dobra da manta. Tais detalhes devem ser previstos,
em função do sistema de impermeabilização que venha a ser adotado, conforme
projeto específico. No caso da impermeabilização com manta asfáltica, no encontro
da manta com a alvenaria, recomenda-se reforçar com tela metálica o revestimento
da parede.
É importante frisar que é fundamental um adequado projeto de
impermeabilização em razão de dificuldades futuras de manutenção e de sua
responsabilidade para o desempenho do sistema de cobertura.
7.5

Controle da qualidade e recebimento
Para um sistema tão complexo o controle da qualidade e no recebimento

deve ser considerado em cada etapa. A seguir apresentam-se um roteiro com
questões básicas a serem verificadas e respondidas:
Estrutura:
a) As muretas foram executadas de acordo com o projeto?
b) Os furos para descida de águas pluviais estão com as dimensões
corretas?
c) Os rebaixos necessários para as dobras das mantas estão corretos?
d) As inclinações das lajes obedeceram os caimentos mínimos?
Impermeabilização:
a) As bases estavam limpas e regulares?
b) Foram feitos os testes de estanqueidade?
c) As proteções mecânicas estão de acordo com a resistência solicitada
pelos módulos da cobertura verde ou por calçadas técnicas?
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d) Os pontos de energia e comunicação estão devidamente isolados e
desobstruídos?
Vegetação:
a) A vegetação apresenta aspecto saudável sem a presença de folhas
secas e com boa cobertura do substrato?
b) Foi aplicado muchhing para evitar a lixiviação?
c) O entrepiso está com água no nível indicado em projeto?
Acessos e Manutenção:
a) Os acessos estão de acordo as normas de segurança do trabalho,
principalmente a NBR 35?
b) As calçadas estão limpas e desobstruídas?
c) Os drenos estão limpos e desobstruídos?
d) Foram executados inserts para equipamentos de trabalho em altura.
e) Existe depósito suficiente para guarda de material de reposição e
ferramentas?
f) Os pontos de água para irrigação estão em distâncias que permitem
alcançar toda a extensão do jardim?
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8

CONCLUSÕES
Este trabalho não tem nenhuma intenção de esgotar o assunto, porém traz

recomendações gerais relativas a aspectos que devem ser considerados no projeto,
na execução e na manutenção de coberturas verdes.
Como o sistema de cobertura verde é uma tecnologia nova, sem normas
técnicas prescritivas, poderá ser desenvolvida uma diretriz técnica de avaliação no
âmbito do SINAT (Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores)
vinculado ao PBQP-H (Programa Brasileiro Produtividade Qualidade Habitat) como
forma de orientação e aperfeiçoamento das técnicas no Brasil.
Além de evoluir novas técnicas específicas, há que considerar a ABNT
NBR15575 (2013) no projeto, na execução e manutenção deste tipo de cobertura,
pois é fundamental para verificação do desempenho do sistema como um todo.
Na primeira parte do estudo, percebe-se ainda a falta de classificação clara,
sendo que alguns autores classificam as coberturas verdes em extensivas e
intensivas, enquanto outros autores adicionam a esta classificação ainda os tipos,
semi-intensiva e laminar.
De qualquer forma, o estudo aponta que por se tratar de um sistema de alto
desempenho, traz para a cadeira produtiva do edifício, ganhos significativos em
termos de qualidade, por envolver várias disciplinas de projeto colaborando para
baixar um dos índices que mais geram patologia em obra, que é justamente a falta
de projeto. O sistema laminar abordado é um sistema industrializado e pode facilitar
o preparo da mão de obra na execução dos sistemas evitando problemas
patológicos.
As visitas técnicas e o estudo de caso evidenciaram que apesar da falta de
normas e diretrizes técnicas sobre a cobertura verde, não são raros os exemplos
encontrados nas cidades brasileiras. Porém, é preciso entender o comportamento do
sistema ao passar dos anos e após a fadiga dos componentes. Esta é uma área com
alto potencial de análise e discussões.
Há ainda um ponto polêmico, como, por exemplo, a altura indicada para o
substrato lançando-se desafios futuros para a consideração de normas e diretrizes
ou mesmo um código de prática a ser desenvolvido com o consenso da sociedade.
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