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Nature is not a place to visit. It is home. (Gary Snyder).
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RESUMO

A inclusão de paredes verdes na edificação é uma forma de trazer a natureza
de volta às grandes cidades que atualmente concentram muitos edifícios e poucas
áreas verdes, desta maneira contribuem para a sustentabilidade da vida cotidiana.
Este trabalho visa incentivar a utilização de jardins verticais externos e fachadas
verdes em grandes centros urbanos como forma de melhorar a qualidade de vida da
população. São apresentadas algumas construções de destaque nacional e mundial,
alguns conceitos e evolução das paredes verdes nas últimas décadas. A pesquisa
foi feita na cidade de São Paulo em edifícios residenciais e comerciais. Foram
descritos os principais tipos de paredes verdes, que se dividem em fachadas verdes
e jardins verticais com diversas tipologias. Estas tecnologias foram comparadas e
suas características avaliadas quanto ao desempenho sendo observadas as
condições mais propícias para escolha do tipo de parede verde mais adaptável para
cada situação de projeto na cidade de São Paulo.

Palavras-chave: Jardins Verticais; Fachadas Verdes; Espaço Urbano; Tecnologias;
Sustentabilidade.

ABSTRACT
Techniques and technologies to implement external green walls in
commercial and residential buildings in São Paulo

The inclusion of green walls in the building is a way to bring nature back to the
large cities that currently concentrate many buildings and few green areas, in this
way contribute to the sustainability of everyday life. This work aims to encourage the
use of external vertical gardens and green façades in large urban centers as a way to
improve the quality of life of the population. Some nation’s constructions and world
prominence have been presented, some concepts and evolution of the green walls in
the last decades. The research was done in the city of São Paulo in residential and
commercial buildings. The main types of green walls have been described, which are
divided into green facades and vertical gardens with diferente typologies. These
technologies were compared and their characteristics evaluated in terms of
performance and the most favorable conditions for choosing the mosta adaptable
green wall type for each project situation in the city of São Paulo were observed.

Key Words: Living Wall Systems; Green Facades; Urban Space; Technologies;
Sustainability.
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1 INTRODUÇÃO
O adensamento de edifícios, excesso de veículos e falta de planejamento
urbano vem prejudicando a qualidade de vida nos grandes centros urbanos com a
formação de ilhas de calor, poluição, ruído, dificuldade na drenagem da água da
chuva e outros problemas. Pesquisas mostram que há grande relação entre a falta
de infraestruturas verdes no meio urbano e o aumento de problemas de saúde
relacionados às alergias. Pesquisas mostram que há grande relação entre a falta de
infraestruturas verdes no meio urbano e o aumento de problemas de saúde
relacionados às alergias.
A utilização de Paredes Verdes vem crescendo nas grandes cidades,
melhorando o isolamento térmico nas edificações, reduzindo gastos energéticos,
diminuindo a poluição e melhorando a qualidade do ar, reduzindo ruídos externos,
auxiliando na drenagem da água de chuva, promovendo o aumento da
biodiversidade, entre outros benefícios.
Os Jardins Verticais e Fachadas Verdes trazem impactos positivos no aspecto
econômico do empreendimento, apesar do maior investimento na construção,
podem gerar uma redução em energia e a valorização de revenda no valor do
imóvel. Muitas dúvidas surgem quanto à escolha da parede verde ideal para
determinada situação, como a escolha de materiais e espécies de vegetação a ser
utilizada.
Nesta pesquisa foram revisados os principais tipos de sistemas que permitem
a execução e manutenção da vegetação nas paredes das edificações, com o intuito
de entender as diferenças entre os diversos modelos, métodos de construção,
materiais envolvidos, tecnologias e sistematizá-los a fim de verificar suas
peculiaridades para utilizá-los em projetos eco eficientes.
Vertical green, vertical greening systems, green vertical systems ou vertical
greenery systems são os diversos termos usados para se referir aos tipos de
sistemas de Paredes Verdes ou "verde vertical". As paredes verdes (green walls)
dividem-se em Jardins Verticais ou Paredes Vivas (living walls) e Fachadas Verdes
(green facades). (MANSO; CASTRO-GOMES, 2015).

1.1 A ideia dos edifícios verdes
Há poucos espaços verdes nas grandes cidades, gerando desconforto e
problemas de saúde.
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O uso do ar condicionado, após os anos 50, principalmente nos edifícios de
escritório, tornou-se comum assim como as cortinas de vidro nas fachadas. Após a
crise do petróleo de 1973, problemas de qualidade do ar e o alto consumo de
energia, geraram questionamentos sobre a real necessidade e a eficiência do arcondicionado

trazendo

o

“redescobrimento”

das

estratégias

passivas

e,

consequentemente, das possibilidades da ventilação natural nos edifícios altos. As
terminologias “verde”, “bioclimático”, “ambiental”, “ecológico” e “sustentável” com
seus conceitos e interpretações foram introduzidas no vocabulário da arquitetura,
ganhando importância e valor no projeto do edifício alto. O arquiteto Roger Ferri foi
pioneiro no projeto do edifício alto com vegetação ao longo da fachada. Outra
referência da arquitetura do edifício alto “ecológico” é o arquiteto malaio Ken Yeang,
um dos mais reconhecidos nomes no tema do edifício alto “verde”. (UMAKOSHI,
2008).
Yeang ao projetar, leva em consideração características ecológicas
específicas do local em que são construídas, projetados para usar luz solar natural
para fornecer calor e luz, para coletar precipitação para uso em sistemas de
resfriamento e para usar padrões de vento para maximizar a ventilação através de
inovações estruturais únicas incorporando jardins e terraços no projeto do edifício
com características ecológicas que sejam simultaneamente sustentáveis e
integrativas. A forma construída deve ser ecologicamente harmoniosa com o
ecossistema circundante, como mostra a Figura 1 (MUSEUM OF CITY, 2016).
Em seu artigo, A Vertical Theory of Urban Design, o eco arquiteto explicou
que o edifício precisa ser projetado como um “urbanismo vertical”. Jardins e terraços
funcionam como ecossistemas artificiais que são parte integrante do próprio edifício
com três propósitos. Primeiro, contribuem para a estética do ambiente construído.
Em segundo lugar, permitem que seus edifícios sejam extensões contínuas do
ambiente natural circundante; os jardins dentro do edifício originam em parques ou
jardins circunvizinhos no nível do solo e ininterruptos em uma espiral para cima
através de toda a estrutura, assim a própria forma construída está viva e participante
na vida do ecossistema. Por último, incluindo a capacidade de cultivar alimentos e
outras matérias-primas, a melhoria da qualidade da água e do ar e a decomposição
da matéria orgânica. (YEANG, 2012).
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Figura 1 – Esboço de Torre Bioclimática

Fonte: Museum of the City (2016)

Na maioria dos projetos, o jardim vertical é valorizado quase que
exclusivamente pelo seu efeito estético, com a crescente utilização poderá se tornar
uma escolha de projeto mais recorrente e acessível para melhorar a paisagem
urbana e a qualidade de vida. Além de proteger a fachada, proporciona baixa
manutenção através da rega automatizada, embeleza e valoriza os centros urbanos
e a edificação.
Na cidade de São Paulo, as fachadas verdes foram usadas há mais tempo, os
projetos contemplavam floreiras em janelas e varandas. Com o passar dos anos, o
modo de vida e a arquitetura brasileira foram se modificando, o quintal praticamente
deixou de existir nas metrópoles. A maioria vive e trabalha em apartamentos
residenciais e prédios comerciais.

Atualmente, os edifícios residenciais de alto

padrão têm varandas para compensar a falta de jardim. Desta forma, a vontade de
conviver mais com o verde pode ser retomada com uso de plantas em paredes ou
floreiras.
Edifício com vegetação é associado à melhoria da qualidade ambiental e
condições térmicas deste, porém é necessário pensar também em outros aspectos
relacionados à sustentabilidade de maneira mais abrangente e incorporada ao
edifício.

1.2 A sustentabilidade nos edifícios
O setor da construção civil gera grandes impactos ambientais, relacionados
ao consumo de matéria, energia e geração de resíduos. Uma construção verde
utiliza tecnologia, seleciona materiais e fornecedores através de construções que
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atendam às necessidades de usuários sem destruir o meio ambiente, obedecendo
ao tripé da sustentabilidade: aspectos social, ambiental e econômico.
O sistema LEED (Leadership in Environmental and Energy Design) lançado
em 1994 pelo órgão público US Green Building Council (USGBC), se transformou
em um forte instrumento de mercado em grandes cidades de vários países, como
São Paulo. As diferenças entre contextos ambientais, urbanos, culturais e
socioeconômicos, a aplicação de um sistema como esse em território internacional
poder incorrer na valorização de falsos paradigmas de uma abordagem ambiental
para seu contexto. Por isso a última versão LEED v4, de 2014, apresenta
modificações estruturais e de processo, elevando os padrões técnicos do mercado.
(RANGEL, 2014).
As certificações ambientais foram criadas como forma de defender o aspecto
ambiental e o desenvolvimento sustentável. Isto vem crescendo a cada ano, o Brasil
é o quarto país em número de edifícios certificados segundo dados da USGBC.
Investidores e proprietários são motivados pela valorização que traz ao imóvel e
imagem da empresa, como também pelos benefícios de custos reduzidos de
consumo de energia e água durante a utilização do edifício.
Figura 2 – Apartamento Sustentável com Jardim Vertical

Fonte: Green Building Council Brasil (2016).
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A Figura 2 apresenta os dados do projeto piloto do Referencial GBC Brasil
Casa, na categoria Ouro, uma recente certificação criada para o setor residencial. O
Referencial fornece as ferramentas e conhecimento necessário para projetar,
construir e operar residências e edifícios residenciais que possuem alto desempenho
econômico, social e ambiental, para fomentar a transformação do setor da
construção residencial através da educação e disseminação das práticas de
construção sustentável. As dimensões avaliadas são: Implantação (25), Uso
Racional da Água (12), Energia e Atmosfera (28), Materiais e Recursos (15),
Qualidade Ambiental Interna (15), Requisitos Sociais (3), Inovação e Projeto (10),
Créditos Regionais (2). (GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL, 2016).
Desde o lançamento dos referenciais técnicos no Brasil, em 2008, e o
surgimento dos primeiros empreendimentos construídos com base nos parâmetros
AQUA-HQE, certificação desenvolvida considerando a cultura, o clima, as normas
técnicas e a regulamentação presentes no Brasil, mantem a base conceitual
francesa, reforçado pela sua efetiva atuação na rede de certificação internacional
HQE™. As exigências dos empreendedores e clientes vêm aumentando, além dos
avanços

na

tecnologia,

normalização

e

regulamentação

no

Brasil

e

o

desenvolvimento internacional impulsionam o aperfeiçoamento de novos referenciais
técnicos e o próprio processo de certificação AQUA-HQE. (VANZOLINI, 2016).
O uso da vegetação em edifícios contribui para a eficiência energética, mas o
consumo de água e energia para a irrigação deve ser avaliado e controlado, assim
como os materiais e manutenções dos sistemas.

1.3 Paredes verdes
A escolha do revestimento da edificação interfere na qualidade do ambiente
interno, como demonstrado na Figura 3. O uso de grandes painéis em vidro
utilizados nas fachadas não é apropriado aos climas tropicais e subtropicais, grande
parte da radiação solar é absorvida e dissipada para o interior, tornando o ambiente
desconfortável.
Existem várias maneiras de utilizar vegetação nos edifícios. Os telhados
verdes já são adotados como estratégia bioclimática. Os Jardins Verticais ainda são
vistos pela maioria, como apenas um elemento estético, porém podem contribuir
muito na reabilitação urbana quando usados em edifícios

novos ou em retrofit,
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assim como as fachadas verdes devem ser incorporadas com mais frequência nos
projetos de edifícios.
Figura 3 – Fluxo da Radiação Solar na edificação

Fonte: Frota, Schiffer (Manual de Conforto Térmico)

Alguns dos benefícios das Paredes Verdes ao edifício são: a melhoria da
eficiência energética, qualidade do ar interno, acústica e proteção da estrutura do
edifício. Em relação aos benefícios ao entorno estão: contribuição para a melhoria
da qualidade do ar externo, aumento da biodiversidade e contribuição para o bem
estar através da paisagem urbana com elementos naturais. Estes diversos itens
justificam o aumento da frequência das Paredes Verdes em projetos nas grandes
cidades.
A parede verde proporciona uma redução de 75% no arrefecimento, o que
torna possível a redução de energia de até 25%. Gera oxigênio e absorve CO2, filtra
a poeira, fumaça e poluição, além de estabelecer uma tela acústica que suprime o
ruído; são medidas de mitigação dos impactos ambientais urbanos. (BROCANELI,
2015).
O termo Jardim Vertical (JV) é usado quando as plantas são colocadas num
sistema de fixação auxiliar, a maioria deles afastada da parede ou autoportante,
sendo possível a utilização de diversos tipos de plantas; suas raízes ficam inseridas
ao longo da superfície vertical.
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Autores estrangeiros usam o termo LWS - Living Wall Systems e dividem nas
categorias LWS continuous, quando são sistemas leves feitos com mantas
geotexteis e LWS modular quando o Jardim Vertical é feito com outros materiais em
módulos expansíveis. (MANSO; CASTRO-GOMES, 2015).
O Esquema 1 apresenta o efeito térmico gerado na edificação pelo Jardim
Vertical externo instalado.
Esquema 1 – Efeito térmico do Jardim Vertical

Fonte: elaborado pela autora adaptado de Caetano (2014)
A Fachada Verde (FV) se subdivide em sistemas de vegetação diretos e
sistemas de vegetação indiretos. Nas Fachadas Verdes, as planta são inseridas
sobre lajes ou no solo próximas a edificação.
Para definir qual a melhor solução de parede verde a ser adotada em cada
projeto, além das características e restrições de cada sistema e custo inicial, é
necessário levar em conta as soluções com menor impacto ambiental em relação
aos materiais utilizados e custos que são gerados em todo o ciclo de vida do
sistema. Estas escolhas conseguem mais ganhos ambientais com a integração de
outros sistemas do edifício como, por exemplo, a utilização de água de chuva na
irrigação, tornando as soluções mais eco eficientes.
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2 OBJETIVOS
As informações levantadas visam trazer uma contribuição ao estudo e
pesquisas através de conceituação dos sistemas de fachadas verdes e jardins
verticais externos existentes na cidade de São Paulo.
Os objetivos secundários da pesquisa são:


Apresentar as tipologias de Paredes Verdes externas possibilitando uma
abordagem detalhada dos sistemas em diversos aspectos;



Descrever as técnicas de construção e manutenção de cada tipo de Parede
Verde abordando requisitos e questões técnicas, classificando-os através de
seus aspectos positivos e desvantagens;



Propor recomendações visando estabelecer critérios para adição da parede
verde mais indicada em novos projetos e em edifícios existentes na cidade de
São Paulo.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa foi desenvolvida

de acordo com as seguintes

etapas

demonstradas no Fluxograma 1.
Fluxograma 1 – Metodologia da pesquisa
1 - Definição do universo
da pesquisa
•construtibilidade de paredes
verdes externas
•edifícios em São Paulo

6 - Discussões

7 - Recomendações

Fachada verde x Jardim vertical

•indicações para tomadas
de decisão em projetos
•fixação/estanqueidade/
irrigação/plantas/
iluminação e manutenção
•tipologias de Paredes
Verdes
•comparativo das
tipologias de PV

Tecnologias ecoeficientes

5 - Análise de dados
2 - Levantamento de
dados secundários
•teses, disertações e artigos
•projetos nacionais e
internacionais

3 - Definição do objeto de
estudo
•Fachadas Verdes e Jardins
Verticais Externos
•setor comercial (comércio e
serviços) e setor residencial alto
padrão

Fonte: elaborado pela autora

•modelos de FV e JV (sistemas
de fixação, estanqueidade e
irrigação)

•clima e plantas para a cidade
de São Paulo
•manutenção

4 - Levantamento dados
fornecedores
•entrevistas
•sites empresas
•visitas técnicas

8 - Conclusões finais
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3.1 Definição do universo da pesquisa
A pesquisa propõe recomendações de projeto abordando a construtibilidade,
desta forma descreve as tecnologias da construção das Paredes Verdes observando
suas características.
Os tipos de paredes verdes foram subdivididos em tópicos para facilitar a
compreensão e comparação entre eles. Assim, foram descrito nesta ordem: 1)
sistemas de fixação, 2) estanqueidade, 3) sistemas de irrigação, 4) tipos de plantas
e 5) manutenção.

3.2 Levantamento de dados secundários
Foram analisados artigos, teses e dissertações sobre Fachadas Verdes e
Jardins Verticais externos nacionais e internacionais. Alguns projetos internacionais
foram selecionados para mostrar as diferentes possibilidades de incluir o verde nas
fachadas dos edifícios.
Os projetos brasileiros escolhidos e analisados mostram o que já foi realizado
recentemente no cenário nacional, principalmente na cidade de São Paulo, foram
selecionados através dos sites especializados em arquitetura, engenharia e nos
próprios sites dos escritórios de arquitetura e das empresas fornecedoras das
tecnologias.

3.3 Definição do objeto de estudo:
Esta pesquisa descreve as técnicas e tecnologias para Paredes Verdes na
cidade de São Paulo em edifícios do setor comercial (edifícios de escritório de alto
padrão e prestação de serviços como hospitais e shoppings centers) e do setor
residencial (edifícios residenciais multifamiliares de alto padrão).
A justificativa da escolha dos tipos de edifícios foi pautada no fato de haver
mais valor envolvido nestas construções, o que possibilita mais condições de
absorver os custos iniciais da implantação dos sistemas de jardinagem vertical.
Engloba os projetos de edifícios novos e também os edifícios de retrofit verde.

3.4 Levantamento de dados nas empresas fornecedoras das tecnologias
Foi feito levantamento das empresas brasileiras de Jardins Verticais e
pesquisa ao material disponível nos sites das empresas fornecedoras das
tecnologias em fachadas verdes.
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As primeiras entrevistas foram feitas em empresas de jardins verticais que
fornecem os JVs completos e instalados. As entrevistas foram gravadas com os
representantes de cada empresa pesquisada para verificar os detalhes técnicos dos
sistemas utilizados. Foram feitas visitas a alguns dos Jardins Verticais realizados
pelas empresas entrevistadas e coleta de fotos de Paredes Verdes.
Também foram feitas entrevistas por telefone às empresas que fornecem
parte do material para executar jardim vertical ou fachada verde.

3.5 Análise de dados (resultados)
Com os dados das entrevistas às empresas instaladoras de Fachadas Verdes
e Jardins Verticais, foi feita a descrição dos diversos sistemas das empresas
especificando-se as cinco variáveis (sistema de fixação, estanqueidade, sistema de
irrigação, tipo de planta e manutenção).
Levantamento de custos para análise do preço médio de cada sistema,
incluindo instalação, irrigação e materiais com exceção do custo das plantas.

3.6 Discussões
Analisando as soluções utilizadas na cidade de São Paulo para execução e
manutenção das Paredes Verdes em edifícios comerciais e residenciais, discute-se
como optar por Fachada Verde ou Jardim Vertical externo em determinado projeto.
Também são questionados quais são os sistemas mais eco eficientes a serem
inseridos no projeto dos edifícios.

3.7 Recomendações
Observações foram feitas para cada uma das variáveis dos sistemas de
paredes verdes (sistema de fixação, estanqueidade, irrigação, tipos de plantas e
manutenção) com recomendações a serem observadas nas tomadas de decisão
durante a fase inicial de projeto, propondo-se assim, uma visão abrangente
facilitando a escolha da Parede Verde mais indicada para cada edifício.

3.8 Conclusões finais
Foram apontados os itens mais importantes sobre paredes verdes
observados nesta pesquisa e sugestão de assuntos a serem aprofundados em
pesquisas futuras.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Através da descrição dos exemplos de edifícios com Paredes Verdes,
observou-se de que maneira o verde vem sendo incorporado às construções nas
últimas décadas.
4.1 Estudos de Casos Internacionais
No exterior as Paredes Verdes são feitas de diversas formas. A seguir a
descrição de alguns projetos que mais se destacam. Os primeiros edifícios citados,
do item 4.1.1 ao 4.1.3, contemplam Jardins Verticais externos (JV). As Fachadas
Verdes (FV) são descritas nos itens 4.1.4 ao 4.1.8.

4.1.1 França - Patrick Blanc (JV)
Patrick Blanc é o biólogo francês criador de um novo conceito em Jardins
Verticais (Mur Végétal). Suas obras servem de inspiração e propagação crescente
dos Jardins Verticais pelo mundo, a Figura 4 mostra um de seus projetos mais
conhecidos, o Musée du Quai Branly em Paris (BLANC, 2017)
Figura 4 – Musée du Quai Branly - Paris

Fonte: Patrick Blanc (2017)

No final dos anos sessenta concebeu um jardim vertical como filtro biológico
para seu aquário tropical. Durante a universidade, visitou as florestas tropicais do
sudeste asiático para observar suas amadas espécies aquáticas Cryptocoryne spp.
que crescem nos córregos da floresta sombreadas e decidiu estudar botânica
tropical. Ganhou o prêmio de Botânica da Academia Francesa de Ciências em 1993,
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seu tema de pesquisa de doutorado diz respeito às estratégias de adaptação das
espécies de sub-bosque da floresta tropical (BLANC, 2017).
Patrick Blanc (2017) observou que sempre que a água está disponível
durante todo o ano, como em florestas tropicais ou em florestas de montanha de
clima temperado, as plantas podem crescer em troncos de árvores e galhos
(epífitas), bem como sobre os habitats sem solo: arenito ou afloramentos graníticos,
falésias calcárias, cavernas, cachoeiras, encostas naturais ou feitas pelo homem.
Estas situações fornecem habitats perfeitos para muitas espécies. As famílias de
plantas mais importantes são

Gesneriaceae, Rubiaceae, Melastomataceae,

Begoniaceae, Balsaminaceae, Urticaceae entre as Dicotiledôneas, bem como
Orchidaceae, Bromeliaceae, Araceae entre as Monocotiledôneas e as várias
espécies de samambaias. Na península da Malásia, por exemplo, das 8.000
espécies de plantas conhecidas, cerca de 2.500 crescem nesses habitats íngremes,
sem qualquer tipo de solo. Mesmo nas partes temperadas do mundo, muitas plantas
crescem em penhascos, entradas de cavernas, cachoeiras ou rochas caídas. Em
tais lugares muito íngremes crescem muitas espécies arbustivas comuns. Seu
conceito foi desenvolvido e patenteado no final dos anos oitenta, com grande
sucesso em suas primeiras realizações. Considerado um artista, começou a receber
encomendas de diferentes instalações permanentes e arquitetos famosos se
interessaram pelas suas obras.
O Jardim Vertical é composto por três partes: uma armação de metal, uma
camada de PVC e uma camada de feltro. A armação de metal é pendurada em uma
parede ou pode ser autoportante, fornece uma camada de ar que atua como um
sistema de isolamento térmico e acústico muito eficiente. A folha de PVC com
espessura de 1 cm é rebitada à estrutura de metal, traz rigidez a toda a estrutura e a
torna impermeável. A camada de feltro, feito de poliamida, é grampeada no PVC.
Este feltro é imputrescível e sua alta capilaridade permite uma distribuição de água
homogênea, na casa de Patrick Blanc há Jardins Verticais com 30 anos. (BLANC,
2017).
Graças ao seu efeito de isolamento térmico, o Jardim Vertical criado por Blanc
(2017) é muito eficiente e ajuda na redução do consumo de energia, tanto no inverno
protegendo o edifício do frio e no verão fornecendo um sistema de arrefecimento
natural. O Jardim Vertical é também uma forma eficiente para limpar o ar. Além das
folhas e o seu efeito de melhoria do ar, as raízes e todos os microrganismos
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relacionados com eles atuam como um amplo ecossistema de purificação do ar. No
feltro, partículas poluentes são tomadas a partir do ar e são lentamente
decompostos e mineralizada antes de acabar como fertilizante das plantas. O jardim
vertical é, portanto, uma ferramenta eficiente para o ar e remediação de água onde
superfícies planas já são amplamente utilizadas por atividades humanas.
Figura 5 – Projeto Le Mirage Vert – Paris

Fonte: Patrick Blanc (2017)

O Jardim Vertical permite aos seres humanos recriar um sistema vivo muito
semelhante a ambientes naturais, de acordo com Blanc (2017) seu conhecimento
botânico e experiência de longa duração permitem exibir plantas com aparência de
paisagens naturais. Em qualquer cidade, em todo o mundo, uma parede nua pode
ser transformada em um Jardim Vertical, tornar-se um abrigo valioso para a
biodiversidade adicionando a natureza na vida diária dos habitantes da cidade, como
visto na Figura 5.
4.1.2 Colômbia – Maior Jardim Vertical do mundo (JV)
O maior Jardim Vertical feito até final de 2015 está localizado na cidade de
Bogotá na Colômbia. Aproximadamente 3.100 m² e mais de 84.000 plantas, no
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prazo de seis meses para ser executado após o planejamento, principalmente o
sistema de irrigação que tem mais de 40 setores de irrigação e são regulados de
acordo com a umidade e radiação solar. Há uma estação de tratamento que recicla
o excesso de água da parede, como algumas águas cinza do edifício, tornando-se
uma joia verde no meio da densa cidade, abaixo as Figuras 6 e 7 mostram a
montagem e o JV pronto. Paisajismo Urbano foi a empresa espanhola com equipe
composta por arquitetos, engenheiros, consultor ambiental, topógrafos, naturalistas,
biólogos e médicos que forneceu um abrangente serviço de consultoria, design e
construção dos Jardins Verticais. (PAISAJISMO URBANO, 2015).
Figura 6 – Montagem JV - Edifício Santalaia em Bogotá, Colômbia

Fonte: Paisajismo Urbano (2015)
Figura 7 – Edifício Santalaia em Bogotá, Colômbia

Fonte: Paisajismo Urbano (2015)
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Este Jardim Vertical foi realizado para a construtora Exacta em parceria com
a Groncol (2015), empresa de infraestrutura verde em Bogotá. É um edifício
residencial, que apresenta a maior parte de sua estrutura coberta por uma
vegetação uniforme em cor e volume, tornando-se um edifício vivo. (Figuras 8 e 9).
Figura 8 – Vista Viga Superior - Edifício Santalaia

Fonte: Groncol (2015)
Figura 9 – Estrutura Edifício Santalaia com JV

Fonte: Groncol (2015)

4.1.3 Taiwan – Condomínio Verde (JV)
Residência formada por cinco volumes geométricos e 1.000 m² de área
construída tem dez jardins verticais, além das paredes de vidro que otimizam a luz
natural, é showroom para empreendimento em Hualien (Taiwan); a Figura 10 mostra
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a maquete e perspectiva do condomínio e a residência é vista na Figura 11.
Concluída em 2015, esta é a primeira unidade residencial projetada pelo escritório
Bjarke Ingels Group (BIG) para o enorme condomínio verde que remetem às
montanhas da região em perfeita integração com a natureza, há também espelhos
d’água e caminhos arborizados para convivência (AMORIM, 2015).
Figura 10 – Maquete e Perspectiva Condomínio Verde em Hualien, Taiwan

Fonte: Amorim (2015)
Figura 11 - Perspectiva Residências em Hualien, Taiwan

Fonte: Amorim (2015)
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4.1.4 Alemanha – Maior Complexo Residencial Sustentável do Mundo (FV)
O maior condomínio passivo de residências do mundo, Heildelberg Village foi
projetado pelo escritório alemão Frey Achitekten com diversos conceitos de
eficiência energética e de uso e princípios da arquitetura bioclimática. Os 162
apartamentos para até cinco pessoas têm varandas individuais com suas próprias
micro usinas, conectadas à geração de energia solar e a um sistema moderno de
ventilação, garantindo toda a eficiência energética do complexo. No telhado, ao
redor das placas fotovoltaicas, há árvores e outras áreas comuns aos moradores,
enquanto as paredes dos edifícios também são cobertas por vegetações, ajudando
no controle térmico e manutenção da qualidade do ar. A Figura 12 mostra imagens
do complexo residencial. (CICLO VIVO, 2016).
Figura 12 - Heildelberg Village, Alemanha

Fonte: CicloVivo (2016)
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A Ciclo Vivo (2016) informou que as obras serão concluídas até 2017 e os
arquitetos já têm projetos para antes disso, a criação de uma cozinha comunitária
que conectará os futuros moradores com os trabalhadores envolvidos na
construção. A ideia é reforçar as conexões, o senso de comunidade e de
pertencimento. O Heidelberg Village busca trabalhar a sustentabilidade de forma
holística na construção civil, incluindo ecologia, economia, integração, inovação e
rentabilidade.

4.1.5 Itália e Suíça - Bosques Verticais (FV)
Milão é uma das cidades mais poluídas do mundo, o projeto Bosco Verticale
visa mitigar alguns dos danos ambientais que tem sido infligido sobre a cidade pela
urbanização. O projeto de Stefano Boeri Architetti é composto por duas torres de alta
densidade com árvores e vegetação plantadas na fachada, como mostram as
Figuras 13 e 14. As plantas ajudam na captura de CO2 e poeira do ar, reduzem a
necessidade de aquecimento e resfriamento mecânicos dos apartamentos da torre.
As duas torres medem 80 m e 111 m de altura, respectivamente, e juntas
armazenam 480 árvores grandes e médias, 250 árvores de pequeno porte, 11.000
plantas prostrada e 5.000 arbustos, equivalendo a 2,5 acres de floresta. (PHAM,
2011).
Figura 13 - Sistema de Abastecimento de Água / Vegetação / Floresta Vertical

Fonte: Pham (2011)
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Figura 14 - Bosco Verticale em Milão, Itália

Fonte: Pham (2011)

20

Os tipos de árvores foram escolhidos de acordo com suas posições nas
fachadas dos edifícios e levou mais de dois anos de trabalho com os botânicos para
decidir quais espécies seriam mais apropriadas para os edifícios e o clima; foram
cultivadas especificamente para a construção, pré-cultivadas de modo que elas
gradualmente se aclimatem às novas condições no edifício. Os prédios irão formar
um ecossistema urbano autossuficiente capaz de suportar a presença de pássaros e
insetos. A construção das torres custa apenas 5% a mais do que a média dos
arranha-céus, e o design vertical do projeto fornece o espaço vegetal que é igual a
uma área de 50.000 metros quadrados. Este conceito inovador fornece um modelo
viável para o reflorestamento dentro dos limites de uma cidade desenvolvida.
(PHAM, 2011).
Figura 15 – Projeto de La Tour des Cedres em Lausane, Suíça

Fonte: Wang (2015)

Stefano Boeri Architetti ganhou a competição para também criar a segunda
"floresta vertical" do mundo na cidade de Chavannes-Près-Renens. A torre de
floresta projetada para Lausane na Suíça, coberta por arbustos e plantas,
acrescentará 3.000 metros quadrados de vegetação em sua fachada de 117 metros
de altura. A nova torre é chamada de "La Tour des Cedres" e terá mais de 100
árvores de cedro sobre a estrutura que ficará como nas Figuras 15 e 16 (WANG,
2015).
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Figura 16 - La Tour des Cedres em Lausane, Suíça

Fonte: Wang (2015)

4.1.6 Austrália – Jardim Vertical mais alto construído (JV e FV)
O maior expert em Jardins Verticais do mundo, Patrick Blanc, e o arquiteto
Jean Nouvel criaram a Parede Viva mais alta já construída. A cobertura vegetal
preenche os 166 metros de altura de um novo prédio residencial em Sidney, na
Austrália, pronto em 2014. Composto por 190 espécies de plantas nativas do país e
outras 160 espécies exóticas causam grande impacto visual, mudando o horizonte
da cidade como uma montanha que se ergue no meio da sua paisagem de concreto.
As plantas e jardins dispostos em terraços (Figuras 17 e 18) funcionam como uma
extensão do ambiente de 6.400 metros quadrados do One Central Park, composto
de duas torres, entre elas um heliostato (dispositivo com espelhos) foi instalado, este
se movimenta de modo a manter a luz solar refletida para o jardim e outras áreas do
prédio, garantindo iluminação natural ao longo do dia, Figura 19. (DELAQUA, 2014).
Figura 17: Terraço One Central Park em Sidney,
Austrália

Fonte: Delaqua (2014)
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Figura 18: Fachada One Central Park
em Sidney, Austrália

Fonte: Delaqua (2014)

Figura 19 – Perspectivas do One Central Park

.

Fonte: Delaqua (2014)
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O parque público no centro do recinto sobe ao lado das torres de vidro do piso
ao teto, para formar um frondoso pavilhão do século XXI, onde é possível descansar
e relaxar. Há tabuleiros de xadrez e um cinema ao ar livre, feiras ocasionais e
festivais de música. À noite, a estrutura é uma tela para a instalação de arte de luzes
LED criada pelo artista Yann Kersalé, que esculpe um brilhante fogo artificial em
movimento no céu e traz uma nova forma de arquitetura iluminada pelas estrelas ao
projeto (DELAQUA, 2014).
Além dos grandes painéis de Jardim Vertical, há o uso das trepadeiras nos
terraços, trazendo a visualização da vegetação para dentro do edifício por estarem
em frente aos painéis de vidro das fachadas. Duas técnicas diferentes que se
complementam neste lindo projeto.
4.1.7 Chile – Sistema com Brises (FV)

O Edifício Consórcio em Santiago, no Chile foi projetado pelo arquiteto
Enrique Browne em 1990, possui fachadas envidraçadas, protegidas do excesso de
sol pelo uso de trepadeiras, que se desenvolvem em grandes floreiras e se fixam em
suportes metálicos afastados das aberturas. O sombreamento é regulado pela
densidade da folhagem que varia segundo as estações do ano. A vegetação
promove resfriamento da fachada. Na comparação entre dois andares, onde um
Figura 20 - Edifício Consórcio em Santiago, Chile

Fonte: DISENO ARQUITECTURA COMUNICACION (2016)
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deles tem a vegetação e o outro sem a cortina verde, o resultado mostra que o
andar com o sombreamento da vegetação reduziu 35% o consumo de energia
gerando 25% de redução nos custos. (SCHERER; FEDRIZZI, 2013).
Figura 21 –Brises - Edifício Consórcio em Santiago, Chile

Fonte: DISENO ARQUITECTURA COMUNICACION (2016)

A estrutura vertical feita de brises em alumínio, mostradas nas Figuras 20 e
21, protegeram a fachada de vidro durante os primeiros anos de crescimento da
vegetação, servindo de apoio às plantas. Esta "pele dupla verde" com plantas,
arbustos de altura, de folha caduca fica 1,40 m distante da superfície externa do
edifício. Esta separação garante correntes de ar ascendentes, acomoda floreiras
inferiores e irrigação programada por gotejamento. Permite também a limpeza dos
vidros e acesso do jardineiro para poda e limpeza da vegetação. Previu-se um
crescimento de pelo menos 12 metros de trepadeira por volta de seis anos. A área
do terreno era ocupada por casas com 70% de área de jardim. O projeto do edifício
conservou esta proporção em área verde, porém na posição vertical, com 2.735 m²
de cortina verde (DISENO ARQUITECTURA COMUNICACION, 2016).
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Nos exemplos internacionais citados, diferentes técnicas de paredes verdes
foram adotadas, mostrando que é possível integrá-las ao edifício de forma
harmônica, enriquecendo a paisagem urbana, valorizando o edifício e trazendo
benefícios aos usuários.

4.2

Estudos de Casos Nacionais
Alguns exemplos de Paredes Verdes na cidade de São Paulo e um projeto no

Rio de Janeiro foram descritos para ilustrar o que vem sendo feito nas cidades
brasileiras e as técnicas utilizadas em cada projeto. As Fachadas Verdes foram
apresentadas em 4.2.1; 4.2.2; 4.2.4; 4.2.5 e 4.2.6. Os exemplos de Jardins Verticais
são os itens 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4 e 4.2.7. Algumas das empresas que fizeram as
paredes verdes foram entrevistadas.

4.2.1 Banco Safra, São Paulo (FV e JV)
Figura 22 – Paisagismo Banco Safra

Rua Bela Cintra - São Paulo

Data do Projeto: 1982

Área Terreno: 3.500m²

Área Paisagismo: 2.700m²

Fonte: BURLE MARX – Escritório de Paisagismo (2015)
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Um dos maiores paisagistas brasileiros e de renome mundial, Roberto Burle
Marx, contrariava a tendência da época de imitar os jardins europeus, utilizando em
seus projetos elementos da extensa flora brasileira. O primeiro paisagista a fazer
paredes e telhados verdes no Brasil. A Figura 22 mostra a entrada do Banco Safra
na Rua Bela Cintra em São Paulo. Além de utilizar floreiras nos muros (FV), montou
esculturas com vegetação (JV).

4.2.2 Edifício sustentável Harmonia 57 (FV)
O escritório de arquitetura Triptyque, formado por uma arquiteta brasileira e
três franceses, é o responsável pelo projeto do Edifício Harmonia 57, localizado na
Vila Madalena em São Paulo. A vegetação cobre a parede dupla garantindo o
conforto térmico e acústico do edifício, está apresentada na Figura 23. A captação
da água da chuva possibilita redução de até 90% nos gastos com água. O Harmonia
57 foi construído em 2008 e recebeu uma premiação europeia em 2010.
(CICLOVIVO, 2010).
Figura 23 – Edifício sustentável Harmonia 57

Fonte: CicloVivo (2010)

Segundo a Triptyque (2014), o prédio respira, sua e se modifica como um
organismo vivo transcendendo sua inércia. Suas paredes são grossas, recobertas
externamente por uma camada vegetal que funciona como uma pele no edifício. A
parede de concreto orgânico possui poros, de onde brotam várias espécies vegetais.
Esse ecossistema é um universo multifuncional composto de sistemas dinâmicos
interconectados, expostos nas fachadas, enquanto o interior é bem acabado com
superfícies limpas e claras, como se a obra estivesse às avessas. Toda a tubulação
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do prédio está aparente nas paredes externas e as envolvem. A construção é bruta,
um reflexo da preocupação atual com o meio ambiente e da investigação de formas
de intervenção, propondo uma visão sobre a “arquitetura viva”.
A perspectiva do edifício é apresentada na Figura 24. Na Figura 25 o edifício
está inserido no bairro. (AZEVEDO, 2016).
Figura 24 – Projeto - Edifício sustentável Harmonia 57

Fonte: Azevedo (2016)
Figura 25 – Edifício sustentável Harmonia 57 no bairro

Fonte: Azevedo (2016)

Este instigante edifício é composto por dois grandes blocos vegetados
conectados por uma passarela metálica e recortados por janelas e terraços de
concreto e vidro. Entre os blocos, uma praça interna se abre como uma clareira e
serve como local comunitário. Os terraços estão dispersos em cada pavimento,
criando um jogo de cheios e vazios no exterior, além de alternâncias de iluminação e
transparência nos ambientes internos. (TRIPTYQUE, 2014).
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4.2.3 Edifício Odebrecht (JV)
O Edifício Odebrecht, sede da construtora em São Paulo, recebeu do Green
Building Council (GBC) Brasil a certificação LEED Gold, na categoria Core & Shell,
destinada a edificações comerciais. O projeto arquitetônico do escritório Aflalo &
Gasperini Arquitetos tem a maior parede verde do Brasil, com 1.500 m² de
vegetação vertical que contribui para a melhoria da qualidade do ar absorvendo
CO2. A Estação de Tratamento de Água atende ao consumo de dois milhões de
litros de água de reuso mensais, sistema de uso de lâmpadas LED e iluminação que
atua em conjunto com a incidência de luz natural. Com uma redução no consumo de
energia superior a 18% somando os dados de eficiência dos elevadores,
equipamentos de climatização, bombas, sistemas de iluminação e as condições das
fachadas. (MELLO, 2015).
Figura 26 - Edifício Odebrecht, São Paulo

Fonte: Mello (2015)
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Figura 27 – Parte da Fachada - Edifício Odebrecht, São Paulo

Fonte: Mello (2015)

Para definir o projeto do Jardim Vertical (mostrado nas figuras 26 e 27), o
escritório Aflalo & Gasperini optou por uma empresa francesa com o sistema de
parede com plantas fixadas na horizontal, há apenas um saco com substrato, uma
tubulação que alimenta individualmente cada célula não somente com água, mas
com os nutrientes necessários ao desenvolvimento da planta, a presença da terra é
dispensável. O sistema monitora a irrigação, a quantidade de água e a umidade.
(MELLO, 2015).
4.2.4 Hospital Hcor (FV e JV)
A Instalação de Jardins Verticais hidropônicos com sistema de fertirrigação na
passarela da Figura 28, que liga os dois edifícios do Hospital Hcor no bairro do
Paraíso na cidade de São Paulo foi feita pela empresa Vertigarden. A manutenção é
feita através de sistema hidropônico com disponibilização de nutrientes via central
única. Os sistemas de irrigação e aspersão são controlados eletronicamente.
Figura 28 – JV - Passarela Face Sul- Hospital do Coração, São Paulo

Fonte: Vertigarden (2016)
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O Hospital já comtemplava um ótimo paisagismo com Fachada Verde como
mostrado na Figura 29.
Figura 29 – Fachada Verde - Hospital do Coração, São Paulo

Fonte: Google Maps (2016)

4.2.5 Hospital Sírio Libanês (JV)
O projeto do Jardim Vertical com sistema hidropônico do Hospital Sírio
Libanês no centro de São Paulo, também foi executado pela Vertigarden, Este
projeto conta com aproximadamente 900 m² de Jardim Vertical na fachada vista da
Avenida Nove de Julho, em São Paulo. As plantas formam um contraste com as
fachadas dos edifícios, destacando o verde em meio urbano. A empresa tem seu
próprio viveiro de plantas e trouxe os painéis prontos com as plantas já
desenvolvidas, como se vê na Figura 30 e 31. (VERTIGARDEN, 2016).
Figura 30 – Vista Av. Nove de Julho - Hospital Sírio Libanês

Fonte: Vertigarden (2016)
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Figura 31 – Execução JVH Hospital
Sírio Libanês, São Paulo

Fonte: Vertigarden (2016)

4.2.6 Floresta Vertical em São Paulo (FV)
O projeto do edifício residencial Seed na Vila Olímpia, em São Paulo foi
lançado no primeiro semestre de 2016 pela incorporadora Gamaro com o slogan "o
verde venceu", propõe uma melhor qualidade de vida a quem enxerga na natureza
uma conexão com as origens e atividades que aliviam a tensão diária. "O
empreendimento apresenta o conceito inédito da convivência entre a cidade e a rica
biodiversidade brasileira. A vegetação de Mata Atlântica nas fachadas, ver Figuras
32 e 33, permitirá o contato com a natureza em casa, destaca Ricardo Cardim,
botânico responsável pelo terraço pocket forest. O arquiteto do empreendimento é
Francisco Petracco.. (CORTÉS, 2016).
São duas metragens de apartamentos: 81 m² e 84 m², as sacadas com 4,8 m²
de jardim, são feitas de uma forma estrutural para que as espécies tenham espaço
para crescer, com um padrão de alinhamento intercalado de variação das espécies,
entre elas Ipê Amarelo, Jabuticabeira e Ingazeiro. Cortés (2016) cita que o prédio
será ligado a uma estação meteorológica para garantir a irrigação correta de acordo
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com as condições climáticas. A vegetação proporciona aos moradores do edifício
um ambiente mais natural e saudável, protegido da irradiação direta do sol gera uma
redução da temperatura interna no ambiente em 30% no verão. Permite mais
passagem de luz no inverno, resultando num ar interno mais puro, umidade mais
equilibrada e menor exposição à poluição sonora devido à presença das plantas.
Figura 32- Terraço- Edifício Seed em São Paulo

Fonte: Cortés (2016)
Figura 33 - Perspectivas Edifício Seed em São Paulo

Fonte: Cortés (2016)

33

4.2.7 Retrofit Verde - Edifício RB12 (FV)
O RB12 é o primeiro edifício corporativo baseado em geração de energia.
Está localizado na principal via comercial do centro do Rio de Janeiro, Av. Rio
Branco, o prédio passou por um processo de retrofit verde e conta com uma fachada
bioclimática, composta por um jogo de vidros com brilho diamantado em ziguezague,
paisagismo suspenso e geração de energia por meio de painel solar e de pilha
combustível. O projeto foi realizado pela Triptyque, escritório franco-brasileiro
dedicado a projetos sustentáveis. A Figura 34 mostra o estudo de quantidade de
energia solar recebida no verão ao longo da fachada em Wh. A Figura 35 enquadra
a vista interna de um pavimento do edifício comercial e a Figura 36 apresenta a
fachada do RB12. (HERNÁNDEZ, 2016).
Figura 34 – Estudo energia solar na fachada do RB12

Fonte: Hernández (2016)
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Figura 35– Vista interna RB12, Rio de Janeiro

Fonte: Hernández (2016)

O conceito inovador de retrofit verde, baseado em produção de energia,
consiste na adaptação e melhoria de edifícios antigos com o objetivo de atingir
padrões eco eficientes. Entre os requisitos ambientais exigidos estão o conforto
térmico, a gestão do consumo de água, o aproveitamento da luz natural, painéis
fotovoltaicos e pilha combustível para a geração da energia. Hernández (2016)
comenta que este é o primeiro empreendimento corporativo do Brasil a utilizar
painéis fotovoltaicos na fachada para a produção de energia elétrica e a primeira vez
no Brasil que células de hidrogênio transformarão o gás de rua em eletricidade.
Figura 36 - Fachada Edifício RB12, Rio de Janeiro

Fonte: Arco Web Triptyque (2016)

Nota-se que a vegetação foi incorporada, apesar da pequena quantidade
devido às condições de implantação do edifício que não tem recuos laterais e tem
apenas esta fachada para entrada de luz.
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4.3 Iniciativas Públicas
O novo Plano Diretor Estratégico (PDE) da cidade de São Paulo aprovado em
julho de 2014, estabelece diretrizes, entre elas o que diz respeito à quota ambiental
e taxa de permeabilidade mínima visa promover a qualificação ambiental, em
especial a melhoria da retenção e infiltração da água nos lotes, a melhoria do
microclima e a ampliação da vegetação.
Figura 37 – Comparativo Lei vigente e Quota Ambiental

Fonte: Prefeitura de São Paulo – Desenvolvimento Urbano

As leis vigentes de planejamento urbano abordam o tema da drenagem do
solo de forma muito genérica limitando a uma porcentagem mínima de área
permeável a ser respeitada nos novos projetos, a nova lei poderá contribuir para
evitar os frequentes desastres ambientais e os decorrentes danos diretos e indiretos
à população da cidade. O próximo passo é a aprovação da nova Lei de
Zoneamento, que estabelece as regras de parcelamento, uso e ocupação do solo,
como a cota Ambiental (QA), uma pontuação mínima exigida para a aprovação de
novos projetos. A Figura 37 compara as leis no exemplo de aplicação em lote de
1.000 m².
A avaliação é baseada em indicadores de Cobertura Vegetal (como áreas
ajardinadas, indivíduos arbóreos e muro verde); indicadores de drenagem,
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englobando soluções construtivas que aumentem a permeabilidade do solo; e
obrigatoriedade do controle do escoamento superficial. Projetos que obtiverem
pontuação acima da mínima exigida poderão requerer descontos na Outorga
Onerosa, incentivando construções cada vez mais sustentáveis.
Quanto ao uso de espécies nativas para cobertura vegetal, a lei cita proteção
da biodiversidade que só será possível com uso de espécies nativas (espécies
exóticas podem prejudicar as espécies locais trazendo prejuízos à biodiversidade).
Uso de espécies nativas gera também maior economia de água para irrigação.
Em São Paulo, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA
celebrou termo de cooperação com a iniciativa privada para a execução e
manutenção, ou só a manutenção de jardins verticais através de um decreto, sendo
possível a realização de dois projetos descritos nos itens 4.3.1 e 4.3.2.
De acordo com o decreto (DECRETO Nº 56.630, DE 19 DE NOVEMBRO DE
2015) considera-se Jardim Vertical a face externa de edificação ou muro de vedação
de lote revestido de vegetação por meio do uso de estruturas intermediárias de
suporte da vegetação, tais como vasos, molduras, quadros, painéis, incluindo
sistema de irrigação automática, conforme especificações técnicas da SVMA, desde
que integrantes da paisagem urbana e visíveis do logradouro público, não são
considerados jardins verticais muros e fachadas recobertos com vegetação do tipo
trepadeira. A área mínima da face externa ou muro de vedação deve ser de 100 m²
e o revestimento de vegetação deve recobrir, no mínimo, 80 % de sua superfície.
(SÃO PAULO, 2015).

4.3.1 Parque Minhocão e Corredor Verde (JV)
O novo Plano Diretor, aprovado em 2014 pela gestão de Fernando Haddad,
prefeito de São Paulo na época, prevê a desativação do Elevado Presidente João
Goulart. Alguns defendem a desativação completa da estrutura para a revitalização
da região, outros optam pelo fechamento definitivo para os veículos para instalação
de um parque e outras pessoas preferem a permanência da estrutura para não
piorar o trânsito. No final de 2016, o 1° Corredor Verde do mundo foi inaugurado
com a implantação de 5 jardins verticais ao longo do Elevado, conhecido como
“Minhocão” que liga o centro da cidade à zona oeste de São Paulo. Através de um
Termo de Compromisso Ambiental (TCA). No início estavam previstos 8 jardins
verticais nas empenas cegas dos prédios vizinhos ao elevado. A obra foi realizada
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pela empresa Movimento 90°, que indicou a existência de 140 paredes cegas com
área de 58 mil m² na região do elevado e 250 mil m² na região do centro expandido
de São Paulo. Cada Jardim Vertical foi projetado por um artista plástico diferente,
criando obras de artes com a vegetação como visto nas figuras 38 e 39.
(SUSTENTARQUI, 2016).
Figura 38 – Edifício Santos - 1° Corredor Verde, São Paulo

Fonte: Felipe Gabriel, SustentArqui (2016)
Figura 39- Edifício Santa Filomena – 1° Corredor Verde, São Paulo

Fonte: Felipe Gabriel, SustentArqui (2016)

4.3.2 Corredor Verde da Avenida 23 de Maio (JV)
No início de 2017, o mesmo Termo de Compensação Ambiental viabilizou a
execução de outro corredor verde, agora na Av. 23 de Maio. O projeto ocupará a
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área de 10.950 m² de extensão na avenida nos muros públicos que receberão as
instalações (viadutos Santa Generosa, Beneficência Portuguesa, Pedroso, São
Joaquim, Tutóia e Jaceguai). O custo é cerca de R$ 9,7 milhões e o trabalho será
concluído em julho. A execução do projeto também está sendo feita pelo Movimento
90º. Serão utilizadas no Corredor Verde mais de 251 mil mudas de plantas. No
primeiro trecho, o do viaduto Tutóia (na Figura 40) são 30 espécies de plantas numa
área de 1.439 m². As estruturas dos painéis serão feitas com 163,7 toneladas de lixo
reciclado, estima-se que quando estiverem concluídos, os jardins irão capturar 66,8
toneladas de CO2. Existe também a expectativa de redução de ruídos na região, o
que será medido posteriormente. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PMSP, 2017).
As plantas substituirão o grafite s e pichações que foram apagados na gestão
Doria, prefeito atual de São Paulo. O projeto está sendo construído com verba da
construtora que em 2009 desmatou uma área de 10 mil m² no Morumbi para
construir um condomínio de 3 torres residenciais no terreno. Para poder derrubar as
árvores, a construtora fechou um plano de compensação ambiental com a
implantação de 4 parques na capital. Em 2013, as 837 árvores foram derrubadas,
inclusive espécies nativas, como cambuí, canela e pau-jacaré. Em 2015, o acordo
mudou, e a empresa ficou responsável por instalar oito jardins verticais, em edifícios
da região central. Ambientalistas questionam esse tipo de compensação ambiental
porque os jardins verticais não dão o mesmo retorno para a natureza que as árvores
que foram derrubadas, correndo o risco de ter uma cidade mais quente, mais
poluída, mais seca (BARATTO, 2017).
Figura 40 – Implantação do Corredor Verde da Av. 23 de Maio,
São Paulo

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo (2017)
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De acordo com a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA,
a vegetação foi escolhida levando em conta: plantas resistentes e perenes;
conforme a incidência solar; peso e porte da vegetação; hábitos de crescimento;
localização do jardim vertical e menor manutenção. Nos edifícios próximos ao
elevado, foram instalados sistemas para aproveitar a água da chuva na irrigação dos
Jardins Verticais; no Corredor Verde da Av. 23 de Maio, a água usada para irrigação
será da rede de abastecimento de água de São Paulo (SABESP) e recirculação da
água captada da calha posicionada na parte inferior do jardim vertical. (FELDMAN,
2017).
Os 2 Corredores Verdes criados na cidade de São Paulo estão contribuindo
para a divulgação do tema. Será possível avaliar as contribuições ambientais para a
cidade através de medições térmicas e sonoras nos Jardins Verticais e entorno.
Será possível avaliar também quais espécies se adaptaram melhor e quais as
melhores condições de implantação.
Os Jardins Verticais não trazem os mesmos benefícios ambientais do que os
Jardins convencionais com árvores, uma das razões é que não permitem a
drenagem da água no solo e lençol freático, portanto não devem ser pensados como
substitutos de área verdes. Por outro lado trazem também a melhora na qualidade
do ar, conforto térmico nas edificações e outros benefícios qualitativos, possibilita
melhor visualização e interação com o verde na cidade. Portanto, devem ser usados
como complementares, assim como as Fachadas Verdes, que tem menor custo,
mas dependendo da situação não atingem alguns objetivos como os Jardins
Verticais.
Sempre que possível deixar canteiro com vegetação abaixo dos Jardins
Verticais, usar revestimento drenante no piso para captar a água e reutilizá-la.
Quanto mais área foliar, maior será o benefício térmico do Jardim Vertical à
edificação.
4.3.3 Plano de Energia Climática – “2050 Paris Smart City”
Vincent Callebaut Architectures empreendeu um projeto de pesquisa e
desenvolvimento que examina o papel da arquitetura dos arranha-céus. A proposta,
intitulada "2050 Paris smart city", representada na Figura 41, conta com oito
diferentes tipologias de torres verdes que integram elementos da natureza e
energias renováveis no denso tecido urbano da metrópole. O estudo foi realizado
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para a prefeitura de Paris em colaboração com consultores de engenharia verde
seguindo um plano de energia climática que visa reduzir 75% das emissões de
gases de efeito estufa até 2050. (DESIGNBOOM, 2015).
Figura 41 – Vista Panorâmica - Projeto “2050 Paris Smart City”

Fonte: Vincent Callebaut Architectures, 2015

Na tipologia da figura 42, Antismog Towers, com três tipos de energias
renováveis disponíveis em cada torre: durante o dia, dois enormes escudos solares
fotovoltaicos e térmicos produzirão eletricidade e água quente. À noite, uma estação
de bombeamento hidroelétrico reversível permitirá que uma cascata urbana flua do
topo da torre, evitando a necessidade de baterias para armazenar a eletricidade
produzida. As varandas do jardim rodeiam os andares, filtrando e reciclando as
águas residuais pela fito purificação e bio compostagem. A figura 43 mostra
Honeycomb Towers, elas dobram a altura das residências existentes da cidade,
aumentando o potencial de alojamento no centro de Paris. As novas mini casas
interligadas são suportadas por uma estrutura de aço que distribuem a carga
verticalmente através de colunas nos dutos das chaminés existentes. Nas
coberturas haverá painéis solares térmicos e fotovoltaicos com capacidade de
alimentar também a iluminação das ruas circundantes. (DESIGNBOOM, 2015).
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Figura 42 – Antismog Towers
Projeto“2050 Paris Smart City”

Figura 43 – Honeycomb Towers
Projeto“2050 Paris Smart City”

Fonte: Vincent Callebaut Architectures, 2015

Fonte: Vincent Callebaut Architectures,2015

Figura 44 – Bamboo Nest Towers - Projeto “2050 Paris Smart City”

Fonte: Vincent Callebaut Architectures, 2015

Bamboo Nest Towers, na Figura 44, pretendem reapropriar as estruturas de
treze trechos do distrito de Massena em Paris, envolvendo-os em um exoesqueleto
de bambu. Concebido numa tela 3D ecológica, garantindo que a energia eólica
máxima seja gerada. Esta tipologia tem torres de jardim termodinâmicas
embrulhadas em uma bio-malha de bambu de jardins individuais de hortas verticais.
4.4

Revestimento Verde - Materiais Biorreceptivos
Grupos multidisciplinares de pesquisa na Espanha e na Inglaterra estão

lançando materiais de construção biorreceptivos, que através de sua composição
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física, são capazes de receber e estimular o crescimento de musgos, microalgas e
fungos liquenizados em seus interiores. Desde 2010, o Grupo de Tecnologia
Estrutural da Universidade Politécnica da Catalunha trabalha na criação de painéis
de “concreto verde”, apresentado na Figura 45. A ideia é aproveitar e integrar a
função desses seres vivos como filtros naturais do CO2 e controladores térmicos nas
construções urbanas e usá-los como uma pintura ecológica ou adorno natural.
(LAMAS, 2015)
Figura 45 – Concreto Verde - Espanha

Fonte: Lamas (2015)

A combinação de dois tipos de materiais estão sendo usadas para obter o
concreto verde, as propriedades necessárias de pH, porosidade e rugosidade que
facilitam o crescimento das espécies. O primeiro é um concreto composto de fosfato
de magnésio, o MPC, geralmente usado em

reparos estruturais dos prédios por

secar rapidamente. O segundo é o concreto tradicional de cimento Portland, com o
diferencial de ser tratado com dióxido de carbono (CO2) em um ambiente controlado
com 65% de umidade relativa do ar. Essa composição é feita para deixar o concreto
verde menos ácido, o que acelera o crescimento dos musgos, líquens e fungos.
Ignacio Segura Pérez, chefe de pesquisa explica que o material é aplicado nos
painéis, que possuem três camadas específicas para suportar o sistema vegetativo.
A primeira é impermeável para impedir a entrada de umidade no material estrutural.
A segunda capta água para criar um ambiente apropriado para a colonização das
plantas e fungos, enquanto a terceira faz a impermeabilização inversa, ou seja, evita
que a água escape para nutrir esse pequeno habitat dentro do material. (LAMAS,
2015).
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Em 2015, o projeto foi premiado no Beyond Building Barcelona-Construmat.
A nova tecnologia vai além da sustentabilidade, permitindo que construções, novas e
antigas, tenham padrões ecológicos que podem variar conforme o clima, a época do
ano e os tipos de organismo e vegetação desejados. Lamas (2015) conta que
amostras do material foram enviadas para diversas universidades e pesquisadores,
inclusive no Brasil, para ser testado com espécies locais de plantas e fungos, em
breve o concreto verde será lançado comercialmente.
Figura 46 – Material Biorreceptivo –
BiotA Lab

Fonte: Lamas (2015)

O BiotA Lab, um laboratório de pesquisa em arquitetura, engenharia e
microbiologia da London College University, também está trabalhando no conceito
de materiais biorreceptivos. “Jardins verticais e paredes vivas precisam de sistemas
mecânicos de irrigação e manutenção, que tornam sua instalação inacessível para a
maioria das pessoas. Nossa ideia é que a própria natureza cuide do sistema
fotossintético sem a necessidade de interferência”, afirma Richard Beckett, um dos
diretores do projeto. A composição utilizada varia para receber diferentes espécies,
que crescem dentro de desenhos geométricos pré-determinados, como este da
Figura 46; e tornam as futuras fachadas e paredes mais bonitas e biodiversas.
Beckett compara o concreto verde com a casca dos troncos das árvores. “A casca é
mais que uma proteção, é um hospedeiro. Ela permite que outras espécies cresçam
e se integrem a ela. Qualquer parede pode se tornar um potencial receptáculo da
natureza com essa tecnologia, uma casca protetora”. (LAMAS, 2015).
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4.5

Teses, Dissertações e Pesquisas
A Kyocera, empresa com cerca de 60 mil funcionários e divisões espalhadas

em várias cidades do Japão, desenvolveu em 12 desses locais um programa de
“cortinas verdes” com plantas cultivadas em treliças, que protegem janelas e
paredes do sol (Figura 47). A cortina verde traz uma sombra natural feita do lado de
fora de uma janela do edifício criada pelo cultivo de plantas trepadeiras. Graças à
capacidade da cortina verde de bloquear os raios diretos do sol forte de verão, elas
ajudam a evitar o aumento da temperatura dentro dos ambientes e na superfície dos
edifícios, e arrefecer a temperatura interior por transpiração através do efeito de
evaporação da água a partir das folhas, melhor que persianas tradicionais. A
temperatura ambiente mais fria permite reduzir o consumo de energia nas unidades
de ar condicionador reduzindo as emissões de CO2 (PEGURIER, 2016).
Figura 47 – Fábrica Kyocera em Kagoshima, Japão

Fonte: Pegurier (2016)

Ao realizar uma medição termográfica infravermelha da área de parede
externa coberta por trás das cortinas verdes, comparando-a com as áreas não
cobertas nas proximidades, a temperatura da parede protegida pela cortina verde é
inferior às próximas não sombreadas, confirmando que as cortinas verdes podem
diminuir a temperatura por volta de 15°C, como mostrado no Gráfico 1 da
temperatura da superfície entre ABC e DEF (Figura 48). Cortinas verdes agem
absorvendo CO2, 1 m² de folhagem absorve 3,5 kg / ano de CO2 e 4 metros
quadrados de cortina verde absorvem o mesmo volume anual de CO2 que uma
árvore de cedro (14 kg / ano de CO2). (KYOCERA, 2016).
A solução permitiu que os escritórios e fábricas beneficiados pelo programa
parassem de usar ar condicionado e trouxe um benefício extra de alimentação, pois
usaram plantas de cabaça azeda (bitter gourd, uma iguaria japonesa) ou feijão. A
colheita foi parar no refeitório e pratos dos funcionários. A empresa publicou a sua
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receita de cortina verde, assim as pessoas puderam fazer em suas casas, entre o
plantio e o desenvolvimento se gasta cerca de um mês, ela avisa que é importante
considerar que tipo de insetos a nova cortina atrairá. (KYOCERA, 2016).
Figura 48 - Imagem visível

Imagem de distribuição de calor

Fonte: Kyocera, (2016)

Gráfico 1 – Medição Termográfica Infravermelha
Temperatura (°C)

Resultados obtidos com infravermelho
Fonte: Kyocera (2016)

López Benítez (2016) mostra os benefícios ambientais e técnicos dos tipos de
sistemas de vegetação verticais feitos na Espanha e os descrevem. São
comparadas as características dos materiais, tempo de crescimento das plantas,
níveis de isolamento térmico proporcionado à edificação e escalas de valores dos
sistemas entre mais econômico, médio e maior custo na região de Valência,
Espanha.
A dissertação apresentada por Sousa (2012) em Porto, Portugal, mostrou
como os jardins verticais podem servir na reabilitação de bairros sociais, conjuntos
de prédios de moradia, degradados e sem vegetação. Foram feitas as
fotomontagens em 10 bairros sendo possível ter uma previsão visual da imagem
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cinzenta e de degradação dos prédios se transformando com a aplicação da
vegetação natural, dando a sensação de conforto e saúde. A face norte foi a face
escolhida para instalação dos jardins verticais, no Hemisfério Norte, onde encontrase Portugal, é a face que não bate sol, segundo o autor, esta face além de possuir
poucos ou nenhum vão de janelas, podem ter mais benefícios térmicos com a
colocação dos jardins verticais.
No artigo de Manso e Castro-Gomes (2015) foi feita a classificação de
sistemas de parede verde, incluindo uma definição para diferentes sistemas de
acordo com as suas características. O principal requisito dos diferentes sistemas de
paredes verdes em termos de processos de instalação e manutenção assim como
seu impacto ambiental e custo foram relacionados. Também foram feitas análises
em diferentes fases do ciclo de vida dos sistemas: sobre a sua instalação e
manutenção, e a segunda sobre o desempenho ambiental e custo de sistemas de
parede verde. Ressalta que a decisão do sistema de parede verde em determinado
projeto deve depender não apenas das restrições construtivas e climáticas, mas
também sobre o impacto ambiental de seus componentes e custos associados
durante todo o seu ciclo de vida. Os sistemas de jardins verticais através da
aplicação de geotêxtil e materiais poliméricos são úteis aos sistemas de reabilitação
de edifícios; sistemas modulares oferecem vantagens na instalação, permitem uma
rápida cobertura de toda a superfície, simplificando a sua manutenção, permitindo a
desmontagem e substituição de cada elemento. Com foco na sustentabilidade,
recomenda uso de plantas nativas, sensores para minimização de água e nutrientes
e uso de sistemas de recuperação de água.
Oliveira et al. (2014) apresentaram resultados a cerca da energia embutida
das fachadas vivas e verificaram a redução desse valor utilizando componentes
alternativos na estrutura das mesmas, avançando nos estudos relativos às fachadas
vegetadas e suas implicações ambientais no contexto brasileiro. Foram estudados
três tipos de LWS avaliando a energia embutida na fase inicial e durante 50 anos de
utilização: a primeira composta de manta geotêxtil com estrutura metálica,
semelhantes ao sistema de Patrick Blanc; a segunda em manta com estrutura em
madeira e a terceira com o sistema em módulos de PEAD (Polietileno de Alta
Densidade).

Em suas conclusões, o sistema em PEAD apresentou os maiores

gastos de energia como mostra na Figura 49. Na comparação das duas primeiras,
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fica evidente a considerável redução de 65% de energia embutida inicial e 50% da
energia total para o sistema com estrutura em madeira.
Figura 49 - Total de Energia Embutida nos 3 Tipos de Fachadas

Fonte: Oliveira et al. (2014).

Natarajan et al. (2015)

avaliaram a economia de energia em termos de

período de retorno necessário (payback) versus os impactos gerais numa base de
ciclo de vida, considerando o sistema de fabricação, transporte, utilização e
eliminação e mostram os resultados das análises sobre os efeitos de um sistema de
jardim vertical com mantas geotexteis em um edifício existente em três temperaturas
constantes (13 °C, 23,5 °C e 44,4 °C). O estudo também mediu o uso de água e
emissão de gases de efeito estufa para a utilização de 1 m² de LWS.
O sistema de jardim vertical em um clima de alta temperatura resulta no
melhor desempenho de payback; o baixo consumo de água favorece a recuperação
de energia em 11 anos e 9 meses a 44,4 °C e após 25 anos e 2 meses a 13°,
confirmando que o consumo de água é o cenário mais desfavorável para o payback
do LWS (NATARAJAN ET AL., 2015).
A pesquisa de Caetano (2014) realizada na cidade de Campinas, São Paulo,
em dois edifícios similares (um exposto e outro protegido com a pele verde), mostrou
que o sistema de Jardim Vertical com mantas geotexteis proporcionou um
amortecimento térmico médio de até 19 °C na temperatura superficial externa da
envoltória, e um atraso térmico médio de até 4 horas; no interior, a presença da pele
verde trouxe uma amenização média de até 2,73 °C na temperatura operativa no
horário mais quente do dia típico. Verificou-se que o fechamento da folhagem é um
fator determinante tanto para a capacidade de amortecimento térmico das plantas
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quanto para o atraso que proporcionam, onde as espécies que possuíam maior
densidade foliar (abacaxi-roxo e peperômia) apresentaram uma inércia térmica
superior em sua variação de temperatura superficial ao longo do dia padrão, ou seja,
folhagem mais densa produz maior efeito de amenização térmica do que as plantas
de folhagem mais permeável no muro vivo. Observou-se também as diferentes
formas de crescimento e adaptação das diversas espécies, algumas não
sobreviveram a falta de água da irrigação por 2 dias, outras não preencheram toda a
superfície, surgindo ervas daninhas que se fixaram na placa. As plantas mais bem
adaptadas foram aquelas com estratégias de sobrevivência que evitavam a perda de
água por evapotranspiração (folhas suculentas), o seu crescimento compacto
proporciona aumento do isolamento térmico, capaz de compensar a falta do efeito
refrigerante da evaporação através das folhas. As medições foram realizadas nas
faces oeste e norte dos edifícios.
Para todos os climas examinados, as paredes verdes têm um efeito mais forte
do que telhados verdes dentro do cânion urbano, quanto mais largo for um cânion, a
diminuição da temperatura será menor. No entanto, os telhados verdes têm um
efeito maior no nível do telhado e, consequentemente, na escala urbana. A
combinação de telhados verdes e paredes verdes levam à maior mitigação de
temperaturas dentro do cânion. Se aplicado a apenas um bloco de unidade, telhados
verdes e paredes verdes podem criar uma pequena área de temperaturas mitigadas
para o efeito de ilha de calor urbano, como foi demonstrado neste estudo
microclimático. Se aplicadas a toda a escala da cidade, poderiam atenuar as
temperaturas urbanas elevadas e, especialmente para os climas quentes, reduzir as
temperaturas para níveis mais '' amigos do homem '' e alcançar economia de energia
para refrigerar edifícios de 32% a 100%. (ALEXANDRI; JONES, 2008).
Foi discutido durante o workshop em Viena: Fire Protection + Green em 2014,
o risco proporcionado por plantas na fachada em caso de incêndio. Chegaram a
algumas conclusões a fim de diferenciar e regulamentar de forma segura através do
Guia da Fachada Verde da Cidade de Viena, acrescentando um capítulo sobre a
proteção contra incêndios sob a supervisão do departamento do Meio Ambiente.
Sendo possível trabalhar com tecnologias simples e robustas (plantas trepadeiras ou
trepadeiras com guias), na maioria dos casos, para isso devem ser ordenados os
diferentes tipos de plantas trepadeiras e também os regulamentos necessários
(manutenção e rega). As plantas vivas não queimam, portanto a obrigação por parte
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do proprietário de cuidar é essencial; o teor de água e as cargas de incêndio das
plantas trepadeiras podem ser testados rapidamente se necessário. Os sistemas
ligados à fachada, Jardins Verticais Hidropônicos, podem ser mantidos fora da
discussão sobre os códigos Euro, pois contam com sistemas de irrigação automática
e quase sempre estão molhados, eventualmente pode ser utilizado um sistema de
irrigação adicional, apenas para proteção contra incêndio, como em Paris é
estipulado por lei. Os alvarás para fachadas verdes devem ser concedidos com base
nas propriedades dos seus componentes, mas excluindo a própria instalação se
forem respeitados certos princípios gerais de concepção, uma vez que é geralmente
solicitada proteção contra incêndios, por exemplo, como deixar as vias livres para
evacuação. (BIOTOPE CITY JOURNAL, 2017).

5 RESULTADOS
O Esquema 1 mostra os tipos de Paredes Verdes existentes na cidade de
São Paulo conforme suas tipologias. Nesta pesquisa foi adotada a nomenclatura,
Jardim Vertical Hidropônico (JVH) para os sistemas com mantas geotexteis e Jardim
Vertical com Substratos (JVS) para os sistemas modulares com substratos.
Esquema 1 – Classificação das Paredes Verdes

FV
Fachada
Verde

PV

•Indireta

(Green Wall)

JV
Jardim
Vertical
(Living Wall
Systems -LWS)

Trepadeiras
Arbustos, árvores





Guias contínuas
Brise vertical
Treliça

•Direta

(Green Façade)

Parede
Verde




brise JVS
vertical
•Substrato
•Hidropônico





Vasos
Blocos
Bolsos com mantas



JVH
Mantas geotexteis

brise vertical

brise vertical
Fonte: elaborado pela autora adaptada de Manso; Castro-Gomes (2015)

Após a classificação, os aspectos das Paredes Verdes foram divididos em
setores para facilitar a descrição de cada sistema. Na sequencia foram ressaltados
brise vertical
os principais detalhes quanto aos sistemas de fixação, estanqueidade, sistemas de
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irrigação, tipos de plantas e manutenção dos diversos tipos de Fachadas Verdes e
Jardins Verticais externos.
As técnicas usadas na cidade de São Paulo foram descritas iniciando-se com
os sistemas de Jardins Verticais externos por serem os sistemas mais complexos
envolvendo mais materiais e técnicas (item 5.1).
As Fachadas Verdes são feitas no local, as plantas são colocadas
diretamente no solo ou em floreiras e também sobre lajes. Seu crescimento pode ser
direto na parede da edificação ou através de guias e treliças próximas ou afastadas
das paredes cegas e das paredes com aberturas, foram apresentadas no item 5.2.
5.1 Jardins Verticais externos – sistemas de fixação, estanqueidade e irrigação
Os sistemas das seis principais empresas em Jardins Verticais que fornecem
o painel completo instalado na cidade de São Paulo foram analisados. Três destas
empresas utilizam o sistema com vasos e substratos, uma delas oferece também o
sistema hidropônico. As outras três empresas trabalham exclusivamente com
sistema hidropônico em mantas geotexteis.
Cada item do Jardim Vertical externo foi elencado nos diversos sistemas
sendo descritas as características de cada elemento. Devido ao pouco tempo de
uso, os sistemas estão sendo aprimorados; alguns importaram tecnologia e outros
criaram novas soluções.
Os sistemas de fixação, estanqueidade e irrigação foram agrupados porque
são vinculados, assim ficou melhor descrevê-los.
5.1.1 JVS – Jardim Vertical com Substrato
Os sistemas de Jardim Vertical com Substrato (JVS) se apresentam de várias
formas dependendo do material de sua composição. O substrato é uma mistura de
diferentes componentes capaz de dar suporte para as raízes das mudas. Existem
alguns substratos especiais que apresentam características que facilitam a
manutenção; com menor espessura retém mais água, são mais aerados, mais leves
e mais duráveis que os convencionais. Além dos substratos outros elementos são
usados em cada tipo de sistema modular para evitar a lixiviação e obstrução do
escoamento de água, servindo também de apoio às raízes da vegetação; foram
descritos em cada sistema.
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5.1.1.1 Jardim Vertical com Vasos
Algumas empresas oferecem o Jardim Vertical feito com vasos plásticos que
são pendurados em uma estrutura metálica parafusados em perfis de aço ou
alumínio presos na parede. Também podem ter estrutura própria sem depender da
parede.
Os painéis contam com um sistema de montagem por módulos estruturais
metálicos e suportes de encaixe para as plantas, o que permite reinstalá-lo em outro
espaço se necessário. Recomenda-se que seja feita a impermeabilização da parede,
antes da fixação da estrutura.
Fotografia 1 – Módulo Metálico e Vasos

Fonte: Fotos da autora

Estes vasos ou porta plantas, na Fotografia 1, foram desenhados para
melhorar a ventilação das raízes e promover a filtragem dos gases através das
raízes das plantas. São feitos em material plástico virgem de alta resistência,
recicláveis e com proteção à radiação ultravioleta (UV) com trava de segurança
testado em túnel de vento e certificados pelo Instituto Falcão Bauer, resistentes a
vendavais de até 200 km/h para assegurar que não ocorrerá queda quando
instalado em Jardins Verticais externos. Foi criado um substrato próprio com cristais
que funcionam como estruturadores de solo e retentor de nutrientes, assim evita a
lixiviação e a salinização do sistema, por ser aerado permite a oxigenação das
raízes. Antes de colocar o substrato no porta plantas, introduz um sachê drenante
para evitar a perda do substrato. As plantas são colocadas na fase adulta, jardim
pronto na Figura 50. Para grandes painéis a irrigação é automatizada com uso de
controladora e micro irrigação feita por gotejamento em cada vaso e por gravidade,
passando para os vasos das fileiras abaixo. A cada 4 fileiras de vasos há uma calha
coletora para recolher a água excedente.
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Figura 50 – Jardim Vertical com Vasos

Fonte: Quadro Vivo® (2016)

Outra empresa adaptou a tecnologia e substrato de uma empresa japonesa
para manter a vegetação vigorosa e saudável com uso mínimo de água. Sua
definição de JV é: “uma forma eficiente de melhorar a qualidade de vida nos
ambientes construídos e agregar estética. Metrópoles como São Paulo cada vez
mais precisam dessa solução”. Em paredes verdes é importante a entrada de água
“nova” no sistema, que pode vir de fontes alternativas, mas deve ser evitada a
recirculação das águas recolhidas das plantas da própria parede verde, porque além
do acúmulo e excesso de sais do adubo que podem queimar as plantas, ocorre a
possibilidade de infestação de patógenos como bactérias, fungos e vírus, que
também podem causar a perda maciça da vegetação. O sistema é composto de
módulos (1,50 m x 1,00 m) de treliça metálica em tela ondulada malha 2” Fio 10
galvanizada com revestimento em PVC na cor verde escura, conforme detalhado na
Fotografia 2, com vasos em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) com capacidade
de 3,50 litros. Como o espaço para acomodar as raízes é sempre limitado nos
jardins verticais deve ser usado um substrato em poucos centímetros de espessura,
para garantir a fertilidade e a durabilidade atingida somente com grandes
quantidades de substratos convencionais. Através do sistema de irrigação por micro
gotejamento automatizado, o consumo de água semanal em uma parede verde de

53

meia sombra com 10 m² é de apenas 16 litros, o que equivale a somente 1 minuto
de banho em chuveiro elétrico.
A terceira empresa entrevistada trabalha com tecnologias de Jardins Verticais
naturais com vasos e com mantas no sistema hidropônico. Neste sistema modular,
os módulos aramados são fixados na parede com estrutura em perfilados de
alumínio, o peso com as plantas é 35 kg por m². A irrigação do Jardim Vertical com
vasos é feito através de mangueira plástica de ½ polegada. Consumo de água é em
média de 500 litros por dia para 100 m² de Jardim Vertical Natural.
Fotografia 2 – Módulo JVS Vasos

Fonte: Foto da autora

A Figura 51 mostra outro sistema desenvolvido para a instalação de Jardins
Verticais, possibilita expansão tanto vertical quanto horizontal, devido à tecnologia
modular, vendidos em kits do tipo “faça você mesmo”, com sistema de irrigação
automatizada com fertirrigação individual por vaso, Compõem jardins verticais no
tamanho desejado, através de um sistema de encaixe, suportam plantas
ornamentais em paredes revestidas por materiais como madeira, alvenaria, metal,
drywall ou concreto. Vêm com dois tamanhos de placas, pinos de fixação para unir
os módulos e travas de segurança para não deixar as plantas caírem depois de
acomodadas no nicho dentro de sacos com substrato; a garantia do selo eco é de 5
anos, utiliza em sua composição matéria reciclada e renovável.
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Figura 51 – Kit JVS Vasos em nichos

Fonte: WallGreen® (2017)

Após a marcação da área onde será instalado o Jardim Vertical, deve ser feita
a impermeabilização da parede com neutrol, igol ou similar, seguindo as
recomendações dos fabricantes para aplicação dos produtos. Os módulos
proporcionam um espaçamento entre as plantas e a parede, as plantas são
protegidas pelo saquinho e pelo vaso plástico. Apesar disso, é imprescindível que
seja feito um tratamento de impermeabilização da parede para evitar o surgimento
de bolor e fungos ocasionados pela falta de ventilação ou infiltrações em paredes
externas que ficam sujeitas a chuvas. Antes da montagem verificam-se alguns
detalhes sobre a parede, se há algum tipo de tubulação hidráulica, elétrica, de
telefone ou algum outro elemento que não possa ser perfurado. Escolher o tipo
adequado de parafuso de acordo com o material da parede; em região litorânea há
maresia e deverão ser usados parafusos em inox.
A irrigação garante a saúde das plantas, portanto é essencial prever a
infraestrutura necessária para que seja instalada. Precisa ter um ponto elétrico e um
ponto de água próximo ao local onde o painel de controle do jardim será instalado.
Caso não existam, providenciar a instalação dos pontos antes de iniciar a instalação
dos módulos.
Figura 52 – Instalação dos topos dos nichos

Fonte: WallGreen® (2017)

A instalação da irrigação no sistema deverá ser feita intercalada com a
montagem conforme cada linha do sistema é fixada na parede para facilitar a
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passagem das mangueiras, o encaixe dos conectores, a furação das mangueiras e a
colocação dos gotejadores. A mangueira deverá passar por todo o interior da linha,
do primeiro módulo até o último onde será colocado o conector final ligando um
pedaço de mangueira com acesso ao ponto de água. Após a finalização da
instalação dos topos, da mesma maneira da Figura 52, é necessário que os módulos
sejam ligados pelas abraçadeiras plásticas garantindo firmeza ao sistema.
O sistema de irrigação necessita de alguns dispositivos que servem para
filtrar a água, controlar a frequência das irrigações, controlar a pressão da água,
entre outros. São eles: controlador, registro, válvula reguladora de pressão, filtro,
torneira e conectores como bucha, luva e adaptadores. Funciona de acordo com as
necessidades de cada jardim em cada ambiente, através de um painel de controle
eletrônico que fica embutido no quadro de comando instalado próximo ao jardim.
Existem algumas opções de quadros de comando eletrônicos, os painéis podem
contemplar de 1 até 4 setores de irrigação, distribuídos conforme de acordo com o
tamanho do jardim e a quantidade de plantas que compõe o mesmo. Um esquema
ilustrativo de um painel de controle com 2 setores de irrigação é mostrado nas
Figuras 53 e 54:
Figura 53 – Painel de Controle de Irrigação

Fonte: WallGreen® (2017)

Para instalações de jardins de médio a grande porte, A WallGreen®
aconselha a elaboração de um projeto hidráulico específico para a irrigação, bem
como o próprio sistema de irrigação, pois poderá haver necessidade de diversos
dispositivos extras como bombas, cisternas, dosador de nutrientes, controladores
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eletrônicos, entre outros, que deverão ser especificados no projeto por profissional
qualificado ou empresa especializada em irrigação.
Figura 54 – Componentes do Painel de Controle de Irrigação

Legenda

Fonte: WallGreen® (2017)

O escoamento da água da irrigação é essencial, apesar do sistema de
irrigação ser projetado para alimentar apenas as plantas, sempre há uma pequena
quantidade de água em excesso que pingará abaixo do jardim no momento da
irrigação. O ponto de escoamento de água faz parte da infraestrutura básica, deve
ser previsto antes de iniciar a instalação do jardim.
Para projetos maiores a empresa usa fixação por meio de estrutura metálica,
conforme a Figura 55. A irrigação e fertilização automatizadas com possibilidade de
medição de umidade e nutrientes em cada setor com acompanhamento em tempo
real via web, do desenvolvimento das plantas. O produto tem garantia estrutural de
10 anos, a matéria prima base possui aditivos especiais que prolongam a vida útil
dos módulos plásticos.

O sistema de vasos especiais comporta plantas cuia 21,

em fase frondosa e na plenitude de sua vida, como na Figura 56.
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Figura 55 – Montagem JVS Vasos em nichos

Fonte: WallGreen® (2017)
Figura 56 – Jardim Vertical Externo

Fonte: WallGreen® (2017)
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Outra empresa desenvolveu alguns modelos para jardim vertical sendo
possível adquirir somente o material; material com instalação ou material, instalação
e vegetação.
Figura 57 – Módulo JVS Vasos (contêineres)

Fonte: Ecotelhado® (2017)

Com o sistema de contêineres empilháveis, pode-se montar uma horta
vertical. Módulos de plástico de 45 x 15 x 10 cm (L x P x H), representado na Figura
57. São equipados com sistema de irrigação automática, dão suporte para diversas
espécies de plantas desenvolverem-se. A estrutura de 1,80 x 1,40 m é composta de
10 módulos e caixa coletora de água. A montagem é apresentada na Figura 58.
Figura 58 – Montagem do JVS Vasos (contêineres)

Fonte: Ecotelhado® (2017)

Indicado para dimensões maiores, este sistema é composto de floreiras com
aberturas na parte inferior por onde passa o excedente da água para irrigação de
todas as floreiras por coluna. Utiliza a hidro cultura com argila expandida que
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apresenta alta porosidade e oxigenação, não compacta com o tempo evitando a
troca de substrato. Os nutrientes são supridos através da fertirrigação. Alguns
cuidados são necessários para o bom funcionamento do JV:


O Jardim Vertical dispensa impermeabilização de parede, pois a água flui de um
contêiner para o de baixo protegido pelo plástico. O local da instalação deve
suportar a carga de arranque e o peso do sistema. Peso do Sistema é 72 kg/m².



Prever um local (ralo, calha, cisterna) para receber o excedente da irrigação ao
final da última floreira.



Os componentes do sistema são: Módulos de plástico reciclado, dimensões
externas após instalação de 50 cm de comprimento por 15 cm de altura e 20,5
cm de profundidade, mostrado na Figura 59 e cremalheiras galvanizadas com
diversas dimensões.



Verificar se a parede é de alvenaria, gesso, madeira ou metálica para uso de
parafuso específico. Parafusos e Buchas próprios para cada tipo de parede. Na
Figura 60 é demonstrada como se faz a fixação do JV



Argila expandida: Substrato leve, proporcionando baixa carga e suporte para as
raízes, com grande poder de retenção de água.



Kit de irrigação é opcional
Figura 59 – Peças JVS Vasos (vasos contêineres)

Fonte: Ecotelhado® (2017)

A vazão da irrigação é regulada pela torneira colocada no alto de cada
coluna. O fornecimento de água é por meio de bomba para grandes áreas ou
diretamente da rede de água local com controle de vazão através de válvula
reguladora com timer. Deve ser previsto também um fertilizador.
Para regular o tempo de irrigação e sua periodicidade deve ser feita,
conforme os seguintes passos: ligar o registro de água; regular a vazão das
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torneiras das colunas; contabilizar os minutos que a água demora a chegar até o
módulo mais abaixo da coluna; ajustar a válvula reguladora baseado nestes minutos;
regular a periodicidade, que pode ser pelo aparelho, de até setenta e duas horas.
Geralmente se coloca 24 horas a periodicidade, mas pode variar conforme as
plantas utilizadas e a época do ano e o grau de insolação. Verificar, com o passar do
tempo, a reação das plantas e ajustar a periodicidade de rega.
Figura 60 – Sistema de Fixação do JVS Vasos (vasos contêineres)

Cremalheira

Argila expandida
Fonte: Ecotelhado® (2017)

O Fertilizador e o temporizador são colocados junto ao ponto de água,
mostrados na Figura 61. O tubo de 15 mm será direcionado, colocando L nas
curvas até chegar ao topo das floreiras e ao final da largura total da parede. Os
micro irrigadores são pressionados e encaixados no tubo, sendo dois para cada
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floreira. A Figura 62 apresenta um JV instalado com as plantas já desenvolvidas
após algumas semanas.
Figura 61 – Sistema de Irrigação – JVS Vasos (vasos contêineres)

Fonte: Ecotelhado® (2017)
Figura 62 – JVS Vasos - algumas semanas após finalizado

Fonte: Ecotelhado® (2017)
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5.1.1.2 Jardim Vertical com Blocos
Este tipo de Jardim Vertical deve ser usado quando o local suportar maior
carga devido ao peso dos blocos, a colocação é feita com argamassa e partes dos
blocos podem fica aparentes dependendo do tipo de vegetação escolhida.
Diferentes empresas fornecem os blocos cerâmicos ou blocos em concreto
com características diferentes.
As peças em cerâmica com 29 x 25 x 19 cm, são assentas com argamassa
intercalando os blocos tipo amarração. São usadas peças de fechamento para as
laterais, conforme Figura 63. O peso por m² é de aproximadamente 120 Kg
finalizado, assentado e plantado.
Figura 63 – Módulos JVS Blocos cerâmicos

Legenda
1. Módulo inteiro
2. Módulo meia-peça
3. Módulo lateral

Fonte: Green WallCeramic (2017)

A Fotografia 2 mostra o jardim vertical feito com blocos cerãmicos.
Antes do assentamento dos blocos, os seguintes itens são verificados:


O muro ou parede que irá receber os módulos precisa estar devidamente
preparado ou no emboço; toda a extensão do muro ou parede deve ser
impermeabilizada. Não utilizar impermeabilizantes do tipo manta ou outros
impróprios para o assentamento de revestimentos, pois impedem a aderência
dos módulos no muro ou parede;



Ter um ponto de água para alimentar o sistema de irrigação;



Haver ponto para captação de eventual excesso de água proveniente do sistema
de irrigação;
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Prever caimento de 0,5% no nível de assentamento dos módulos, o caimento
facilita a drenagem do sistema em situações de excesso de água da irrigação e
das chuvas;
Fotografia 2 – JVS Blocos cerâmicos com
samambaias, condomínio residencial em
São Paulo

Fonte: Foto da autora

a) Como assentar os módulos:


A argamassa própria para o assentamento é a do tipo AC-III;



Os módulos devem ser assentados colados no muro ou parede;



Os módulos são rejuntados com a própria argamassa utilizada no assentamento;



Instalar o cano mestre que alimenta o sistema de irrigação;



Assentar as peças de fechamento e drenagem do sistema;



Assentar as peças de acabamento na parte superior;



Nos jardins verticais suspensos, que não irão apoiados no chão, utilizar mãofrancesa para melhor sustentação e apoio dos módulos. A peça de mão francesa
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poderá ser obtida a partir do corte do módulo cerâmico com a máquina de corte
cerâmico.
b) A Impermeabilização da parte interna dos módulos deve ser realizada antes do
plantio com impermeabilizante do tipo atóxico, o mesmo indicado para
impermeabilização de caixa d’água;
c) Realizar teste de desobstrução das peças de fechamento lateral para garantir a
drenagem;
d) Após o assentamento, rejunte e impermeabilização, os módulos estão prontos
para receber outros acabamentos. No caso de pintura, dar preferência às cores
verde folha ou preto fosco.
e) Entre a última peça de cada fileira do jardim vertical e as peças de fechamento
lateral utilizar a manta geotêxtil para evitar que o substrato caia através das
peças laterais e obstrua o sistema de drenagem;
f) Colocar o substrato e as plantas escolhidas conforme insolação da parede;
g) As mangueiras de irrigação são colocadas sobre o substrato;
h) A irrigação é ajustada conforme orientação do técnico ou paisagista para atender
o tempo diário de rega do sistema gotejador.
Os blocos em concreto para jardins verticais ou muros ecológicos são
utilizados há mais de 10 anos em São Paulo. São dois tipos de blocos, o primeiro
mostrado na Figura 64, o bloco Modelo 1 (39 x 19 x 14 cm) é montado com
argamassa e ferragem de reforço. Pode ser colocado em parede ou muro existente
e também pode ser autoportante. As peças tem 2 furos para drenagem, assim a
água da irrigação desce por gravidade através dos blocos. Para 1 m² de JV são
necessárias 13 peças, pesando 123,50 kg por m².
A Figura 65 apresenta os blocos Modelo 2 (39 x 19 x 21 cm). Eles são
intercalados no assentamento tipo amarração, com os blocos Modelo 3 (19 x 19 x 9
cm) que são peças menores para as laterais e fecham o painel que receberá a
irrigação e as plantas. Os blocos possuem furos para drenar a água e passar ao
bloco abaixo dele. Para 1 m² de JV são necessárias 13 peças, pesando 140 kg por
m². Se houver uma parede atrás do Jardim Vertical é conveniente impermeabilizá-la.
Também é feita a impermeabilização líquida por dentro dos blocos.
Para construção de Jardins Verticais maiores que 3 m² é necessário fazer
cálculo estrutural para prever vigas e pilares para suportar o peso dos blocos.
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Figura 64 – JVS Blocos Concreto (Modelo 1)

Fonte: Neorex (2017)
Figura 65 – JVS Blocos concreto (Modelo 2)

Fonte: Neorex (2017)

5.1.1.3 Jardim Vertical com Bolsos
O processo construtivo do Jardim Vertical com Bolsos baseia-se numa
estrutura simples constituída por placas modulares onde serão instaladas as
espécies vegetais. Para garantir a constante nutrição e alimentação das plantas, um
sistema de irrigação automático é instalado. Todo o processo de construção do
jardim pode ser dividido em quatro etapas: execução e montagem das placas
modulares da estrutura; instalação do sistema de irrigação; plantio das espécies
vegetais e manutenção do jardim.
Os módulos são montados individualmente, nesse processo as duas mantas
de feltro são grampeadas à placa de material reciclado, na segunda são abertos
rasgos horizontais, de cerca de 20 cm, para formar os bolsos onde se irão instalar as
plantas, mostrado na Figura 66. Na instalação do Jardim Vertical, as placas são
colocadas juntas, de forma a cobrir toda a superfície vertical formando um painel
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único, como apresentado na Figura 67. São furadas para receber os espaçadores
que as deixam a 4 cm da parede. (MOVIMENTO 90°, 2017).
Figura 66 – JVS Bolsos- Colocação das plantas

Fonte: Movimento 90° (2017)
Figura 67– Instalação JV Corredor Verde Movimento 90°

Fonte: Movimento 90° (2017)

Quanto à irrigação, o Movimento 90° (2017) ressalta os seguintes pontos:


O sistema de irrigação dos jardins verticais garante a rega automatizada das
plantas, programada de 4 a 8 vezes por dia, de um minuto, dependendo do
microclima local;
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A partir do timer é instalado um tubo vertical ou mangueira, e deste ramificam
ramais de mangueiras de irrigação a cada 1 metro na horizontal. Estas devem
estar furadas de 30 em 30 centímetros e os bicos e gotejadores instalados. As
mangueiras são presas à estrutura base com abraçadeiras e parafusos. No final
da estrutura de irrigação, para fechar a mangueira, usar um tampão de cano;



A estrutura de irrigação deve abranger toda a estrutura básica, sendo instalada,
em média, uma mangueira por módulo;



Embaixo do Jardim Vertical é necessária a existência de uma superfície
permeável ou uma calha para captação e recolha da água em excesso,
acompanhando todo o comprimento da estrutura.

5.1.2 JVH – Jardim Vertical Hidropônico
Estes sistemas são feitos por algumas empresas e apresentam maneiras
distintas de execução. Todos são feitos a partir do sistema criado por Patrick Blanc,
que consiste em plantas inseridas em painel hidropônico em mantas geotêxteis
fixado à estrutura metálica e esta parafusada à parede. A rega e a fertilização
(fertirrigação) são automatizadas. O Jardim Vertical é uma invenção urbana para
solucionar a falta de espaço verde nas cidades, verticalizar um jardim e deixa-las
mais verdes.
O sistema hidropônico com mantas e sem substrato, com longa durabilidade,
tem painel afastado cerca de 4 cm da parede, garante a estanqueidade da parede e
impede que a umidade seja absorvida, permite também a movimentação do ar,
evitando a formação de mofo na parede.
Em entrevista, Watanabe (2016) descreve os cuidados e detalhes da
irrigação; o consumo de 1.000 litros por dia para 100 m² de JV hidropônico, sendo
que a cada 10 minutos recebem água através das mangueiras em sistema
automático de irrigação; é a parte principal do Jardim Vertical. Deve ser feita análise
preliminar da água local (pH, cloro, materiais pesados, condutividade).

Usa um

decodificador, uma bomba dosadora diluindo produtos para regular o pH e colocar
os fertilizantes líquidos. Depois da escolha das plantas que serão colocadas no
jardim, é feito tratamento da água para suprir da melhor forma os tipos específicos.
Neste tipo de JV o consumo de água e energia são maiores que os feitos com
substratos.
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Por ser uma estrutura muito leve, por volta de 25 kg/m², o jardim vertical pode
ser montado até mesmo em paredes de gesso. São feitas as instalações hidráulicas
e elétricas e as condições para a instalação final do jardim são verificadas. O
sistema de irrigação é montado simultaneamente com a montagem da estrutura,
perfis e painéis são fixados e servem de base para o geotêxtil especial que é
colocado logo depois. O desenho do papel é transferido para a futura parede verde e
o processo de preparação e colocação das plantas selecionadas é iniciado.
Tubos de alumínio de 1” x 2”,parafusados na parede, placa de PVC
(policloreto de polivinila) importada da Alemanha e da China. A manta geotêxtil,
conjunto de fibras com grande quantidade reciclada, não apodrece, o fabricante dá
garantia de 15 anos, as mantas são fixadas com grampeador pneumático com
grampos de aço inox.
Os painéis do JV de outra empresa já vêm montados com as plantas adultas
que antes foram colocadas nos painéis e mantidos na posição vertical numa estufa
para se adaptarem, ver figura 70. Através de placas modulares, podem ser
instaladas em fachadas inteiras de edificações, substituindo os tradicionais
revestimentos prontos como ACM Alumínio Composto, peles de vidro ou placas de
pedras. A Figura 68 mostra os componentes do sistema de fixação do Jardim
Vertical Hidropônico e detalhes são esquematizados na Figura 69.
Figura 68 – Componentes Sistema Jardim Vertical Hidropônico
• 1° tubo de metal;
• 2° painel impermeável;
• 3° painéis duplos de tecido
sintético (que servem de
apoio e substrato para
hidroponia)
• 4° vegetação
Fonte: Vertical Garden (2016)

• 4° camada de vegetação.
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Figura 69 – Detalhes Sistema JVH

Fonte: Vertigarden (2017)

A irrigação é fundamental para a existência e qualidade do Jardim Vertical,
por isso precisa ser feita de forma correta para cada tipo de jardim vertical. Algumas
empresas terceirizam a irrigação. Através de entrevista com Guilherme Coelho
(2016) de empresa especializada em irrigação, foram levantados alguns detalhes
técnicos:


O sistema de gotejamento com micro tubo de 8 mm é o indicado para a maioria
dos jardins verticais com mantas geotexteis. Além de um ponto de água potável
da rede de abastecimento, é necessário montar um cavalete com os
controladores; válvulas solenoides são usadas para abertura da água da
irrigação nos horários controlados pelo timer;



A quantidade de fertilizante depende do tamanho do painel, produto solúvel na
água;
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Na época do plantio, aumenta a frequência e diminui a quantidade de água de
cada irrigação para aproveitar melhor a água nas raízes. É necessário manter a
manta úmida até as raízes se adaptarem. Depois que já está enraizado, o
volume diário da irrigação é dividido em três ou quatro vezes ao dia.
Figura 70 – Colocação das plantas no JVH na estufa

Fonte: Vertigarden (2017)



Dependendo do tamanho do painel há a necessidade de dividir a irrigação em
setores. Convém dividir os setores por faces de insolação, a parte do JV que
recebe mais sol, deverá receber mais água;



O sistema de bombeamento, o sistema de aspersão e a injeção de fertilizantes
são ligados na caixa;



É usado um controlador das válvulas solenoides (registro eletrônico) que vão
abrir e fechar a saída de água para as linhas de irrigação;



Usa-se sensor de umidade na manta. Dependendo do local, no hidropônico
precisa ter em média 60 a 70% de umidade;



O monitoramento pode ser feito à distância. O timer é programado para o verão e
para o inverno;



Junto com o paisagista é estabelecida a quantidade da dosagem de fertilizante. A
injeção de fertilizantes geralmente é feita uma vez por semana, de 0,5 a 2 % de
injeção da vazão em fertilizantes;



Os fertilizantes se fixam na manta e as raízes vão absorvendo quando recebem
novamente a água da irrigação, por isso é verificado, através da coleta de água
que passou pela manta, quanto estão o Ph e a salinidade para saber a
quantidade correta de fertilizantes a serem adicionados;
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No início aplica o fertilizante de plantio para enraizar e depois de alguns meses
utiliza-se o fertilizante de crescimento;



No inverno a irrigação é praticamente a metade do verão, apenas uma de manhã
e outra no final da tarde;



O horário de irrigação normalmente inicia-se as 7 h da manhã e a última por volta
das 18 h. Evitar irrigação no horário mais quente do dia;



O custo varia de acordo com o tamanho do painel, sendo que os maiores custos
são com os equipamentos. No sistema com vasos precisa colocar um gotejador
para cada vaso, fica um pouco mais caro pela quantidade de gotejadores, porém
o uso de água é maior nos sistemas com mantas geotexteis;



O nível de tecnologia dos sistemas de irrigação aqui no Brasil é bem avançado e
atende bem aos jardins verticais, alguns equipamentos são fornecidos por
empresas americanas e israelenses.

5.2 Fachadas Verdes – sistemas de fixação, estanqueidade e irrigação
Nas Fachadas Verdes, as espécies de vegetação mais lembradas são as
trepadeiras. Entretanto há também algumas soluções diferentes dependendo do
lugar e tipo de vegetação empregada, dividindo-se em Fachada Verde direta e
Fachada Verde indireta.
5.2.1 FV Direta – Fachada Verde Direta (Tradicional)
O uso de trepadeiras nas fachadas verdes é frequente pelo fato de se
adequarem facilmente a estrutura e crescerem sem precisar de cuidados
excessivos. A planta unha-de-gato e a hera são bastante utilizadas, devido à baixa
manutenção, que consiste em podas periódicas e pouca água. Na Fotografia 3, a
trepadeira unha de gato está fixada diretamente na parede. A parede deve estar
impermeabilizada, preferencialmente acabada só com chapisco ou ter o reboco não
muito espesso e sem trincas para evitar danos; com a fixação da trepadeira pode
haver o desprendimento da argamassa e gerar infiltração causando umidade. As
trepadeiras levam um certo tempo para preencher toda a parede.
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Fotografia 3 –Trepadeira - FV Direta

Fonte: Foto da autora

Outra forma de Fachada Verde Direta foi apresentada na Fotografia 4.
Arbustos formam uma cerca viva, trazendo privacidade e conforto aos usuários da
edificação. O canteiro que receberá a vegetação deve estar impermeabilizado e com
a carga prevista para receber o peso da planta, terra ou substrato e água. A
irrigação deverá ser mais frequente logo após o plantio; depois de enraizada, devese regar de acordo com a necessidade de cada espécie. A irrigação poderá ser
manual ou automatizada. Também utilizam árvores de pequeno porte, escolhendo
as espécies menores e que não produzam frutas ou folhas pesadas evitando quedas
que provoquem acidentes.
Fotografia 4 –Arbustos eretos e pendentes – FV Direta

Fonte: Foto da autora
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5.2.2 FV Indireta – Fachadas Verdes Indiretas
As Fachadas Verdes Indiretas utilizam materiais para apoio como suporte ao
crescimento da vegetação, foram descritas e exemplificadas a seguir.
5.2.2.1 Guias contínuas e Brise Vertical (FV)
O plantio da trepadeira é feito no canteiro ou em floreira e esta cresce
apoiada em guias contínuas próximas à parede (Fotografia 5 e 6) ou em frente aos
vãos (janelas e portas), formando um Brise Vertical (Figuras 71 e 72).
Fotografia 5 – Trepadeiras plantadas em canteiro e floreira com Guias
(fachada de lanchonete na Vila Madalena, São Paulo)

Fonte: Foto da autora

O sistema brise vegetal é o conjunto dos seguintes elementos: suportes de
jardineira brise; suportes superiores de cabos e cabos de aço; jardineiras brise com
cabeceira; jardineira brise intermediária, módulo piso nuvem; dreno de fundo;
adaptador auto ajustável com junta de vedação 25 mm x 3⁄4 (com flange); tubo de
PVC 100 mm cortado para dreno com 45 cm de comprimento; substrato leve e
vegetação.
A fixação dos suportes deve ser feita utilizando um marcador de nível a laser
ou nível de mangueira de bolha, devem ficar nivelados na horizontal tendo como
referência a base do suporte das floreiras. Em seguida, a colocação dos suportes
adaptador auto ajustável; dreno; substrato leve e vegetação.
A colocação dos suportes superiores do cabeamento também utilizando
marcador de nível, alinhando a furação dos suportes superiores com os suportes
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Fotografia 6 – Trepadeiras plantadas em floreiras com Guias
(muro em condomínio residencial na Aclimação, São Paulo)

Fonte: Foto da autora

inferiores para que o cabeamento fique reto, na vertical. Após a fixação na parede,
deve-se fazer um teste de sobrecarga para garantir a estabilidade antes da
colocação das jardineiras. Depois um perfil metálico é encaixado na extensão da
floreira de uma ponta a outra.
Para cada jardineira deverá estar disponibilizado um ponto ligado à rede de
dreno, situado abaixo da mesma. Dependendo do comprimento da Jardineira, pode
ser necessário mais de um ponto. Sobre a furação da jardineira, adequar o
adaptador auto ajustável com junta de vedação 25 mm x ¾ (com flange). O
adaptador deverá ser colocado com a parte rosqueada maior virada para cima, a fim
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de manter a reserva de água no fundo da Jardineira Brise e funcionar como um
“ladrão” de água. Sobre a furação fazer dois pequenos cortes na membrana, que
não deve ser maior que a bitola interna do adaptador e fazer o teste de
estanqueidade. O preenchimento interno da floreira é feito com a colocação do
Módulo piso nuvem em toda extensão do fundo interno da floreira, colocação da
manta geotêxtil em cima do módulo por toda extensão e colocação do substrato.
A fixação do cabo de aço é feita no suporte inferior até o suporte superior. As
plantas trepadeiras são colocadas próximas aos cabos de aço. As Figuras 70 e 71
mostram o resultado com as trepadeiras já crescidas.
Figura 71 – Fachada Verde com sistema Brise Vertical

Fonte: Ecotelhado® (2017)
Figura 72 –Vista interna com jardineiras - Sistema Brise Vertical

Fonte: Ecotelhado® (2017)
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5.2.2.2

Treliça (FV)

Outra forma de apoiar a vegetação é através de treliças metálicas, painéis em
madeira ou em bambu. As trepadeiras podem ser plantadas no solo ou em floreiras.
(Figuras 73 e 74). Também são usados em pergolados, que são estruturas
horizontais.
Figura 73 –Trepadeira em floreira e
treliça em madeira

Fonte: Studio Gorski Arquitetura
Figura 74 –Trepadeira Ipoméia em treliça

Fonte: Jardim das Ideias

5.3 Clima e tipos de plantas da Cidade de São Paulo.
As espécies de plantas mais indicadas para o paisagismo vertical são as que
melhor se adaptam ao clima local, assim a manutenção será menor. Devido às
temperaturas de inverno em São Paulo não serem tão baixas e não haver neve,
estes já são pontos positivos para ter Paredes Verdes plenas durante o ano inteiro.
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5.3.1 Clima da cidade de São Paulo
Segundo a Estação Meteorológica do Instituto de Astronomia, Geofísica e
Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (EM-IAG-USP) onde são
realizadas observações meteorológicas desde 1933, torna possível calcular médias
e fazer um levantamento de informações que ajudam a descrever o clima na cidade
de São Paulo. De acordo com a classificação de Koppen, o clima de São Paulo é
Cwa, também chamado de subtropical úmido, caracterizado por um inverno
notadamente seco e um verão bastante chuvoso. O clima da cidade de São Paulo
tem a amplitude anual de temperatura menor do que a amplitude diária de
temperatura, caracterizado por duas estações (uma seca e outra úmida).
A Figura 75 é um climograma, que indica a temperatura média e a
precipitação média em São Paulo - SP. Essas médias foram obtidas a partir da série
histórica da Estação Meteorológica do IAG - USP (1933-2011)
Figura 75 – Climograma da cidade de São Paulo

Fonte: Estação Meteorológica do Instituto de Astronomia, Geofísica
e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (1933-2011)

A maritimidade é uma constante do clima local, sendo responsável por evitar
dias de calor intenso no verão ou de frio intenso no inverno e tornar a cidade mais
úmida. No inverno, o ingresso de fortes massas de ar polar acompanhadas de
excessiva nebulosidade às vezes faz com que as temperaturas permaneçam muito
baixas, mesmo durante a tarde. Tardes com temperaturas máximas que variam
entre 14 °C e 16 °C são comuns até mesmo durante o outono e o início da
primavera.
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A arquitetura bioclimática deve ser utilizada na cidade de São Paulo,
aumentando a eficiência energética das edificações. O uso da vegetação é indicado
para contribuir com a qualidade dos ambientes. A vegetação pode proteger contra a
entrada do sol pelas aberturas ou minimizar a absorção pelo envelope do edifício
servindo de obstáculo no caminho da radiação solar direta. Assim os ambientes são
iluminados com luz natural, porém mantendo a temperatura agradável e sem o uso
de ar condicionado.

5.3.2 Biomas de São Paulo
O Estado de São Paulo está dentro do Bioma do Cerrado e da Mata Atlântica.
A cidade de São Paulo encontra-se no Bioma da Mata Atlântica conforme Mapa1
(IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016).
A vegetação é um dos componentes mais importantes da biota, seu estado de
conservação e de continuidade definem a existência ou não de hábitats para as
espécies, a manutenção de serviços ambientais e o fornecimento de bens
essenciais

à

sobrevivência

de

populações

humanas.

É

necessário

o

estabelecimento de políticas públicas ambientais para a perpetuação da vida nos
biomas, a identificação de oportunidades para a conservação, uso sustentável e
repartição de benefícios da biodiversidade (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
2016).
A vegetação original da metrópole paulistana era formada por um mosaico ou
ecótono, transição de diferentes vegetações, e possuía Mata Atlântica e Cerrado.
Por isso, em projetos sustentáveis é importante conhecer não somente o bioma
onde o terreno está inserido, mas a flora local (CARDIM, 2016).
O Bioma Mata Atlântica e seus ecossistemas associados envolvem uma área
de 1,1 milhão de km² (13% do território brasileiro), em virtude de séculos de
destruição ambiental, a área florestal da Mata Atlântica foi reduzida a cerca de 218
mil km², altamente fragmentados. Formada por um conjunto de formações florestais
(Florestas: Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, Estacional Semidecidual, Estacional
Decidual e Ombrófila Aberta) e ecossistemas associados como as restingas,
manguezais e campos de altitude (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2016).
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Mapa1 - Mapa dos Biomas Brasileiros

Cidade de
São Paulo

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016)
Legenda: s/e

Estima-se que na Mata Atlântica existam cerca de 20.000 espécies vegetais,
cerca de 35% das espécies existentes no Brasil, incluindo diversas espécies
endêmicas e ameaçadas de extinção. Essa riqueza é maior que a de alguns
continentes,17.000 espécies na América do Norte e 12.500 na Europa; por isso
altamente prioritária para a conservação da biodiversidade mundial (MINISTÉRIO
DO MEIO AMBIENTE, 2016).
O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área
de 2.036.448 km2 (22% do território nacional), segundo o Ministério do Meio
Ambiente (2017), o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do
mundo pela sua diversidade biológica, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas
catalogadas. Mais de 220 espécies têm uso medicinal e 416 podem ser usadas na
recuperação de solos degradados, como barreiras contra o vento e proteção contra
a erosão ou para criar habitat de predadores naturais de pragas.
De acordo com Rodrigues (2015), a capital paulistana tem aproximadamente
1,5 milhão de árvores em reservas, praças, parques, calçadas e jardins particulares.
Dos 125 mil hectares de área, 35 mil são de cobertura vegetal, porém estão mal
distribuídos conforme mostra o Mapa 2. Em 2014 a média na cidade estava em
14,07 m² contanto com as áreas preservadas fora do perímetro urbano. Devido à
desigualdade de vegetação nas regiões da cidade e grande concentração de
edifícios existe grande variação de temperatura sendo que a Zona Central registra a
maior ocorrência de Ilhas de calor, chegando até 15° C a mais que na região da
Serra da Cantareira conforme estudos feitos com satélites termais.
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Mapa 2 – Cobertura Vegetal da Cidade de São Paulo

Fonte: Rodrigues (2015)

No Brasil não existe um índice mínimo de área verde pública por habitante.
Algumas cidades se baseiam em possíveis valores propostos pela ONU
(Organização das Nações Unidas) e OMS (Organização Mundial de Saúde), de 12
m² per capita. Esses dados não são confirmados por estas organizações. A
Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) propôs como índice mínimo
para áreas verdes públicas destinadas à recreação o valor de 15 m²/habitante
(SBAU, 1996).

5.3.3 Biodiversidade e serviços ambientais
A biodiversidade é a diversidade de formas de vida, abrangendo a variedade
genética dentro da população e espécies, a variedade de espécies da fauna e da
flora, a variedade de funções ecológicas desempenhadas pelos organismos nos
ecossistemas e a variedade de comunidades, habitat e ecossistemas formados
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pelos organismos. Serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos são os benefícios
que as pessoas obtêm dos ecossistemas. Com relação à vegetação nas cidades os
benefícios das paredes verdes, são os seguintes:


Filtragem e remoção de gases e partículas poluentes, absorção do carbono
emitido pelos veículos e demais atividades humanas dentro da cidade.



Aumento da umidade do ar pela liberação de vapor d’água, através da
evapotranspiração;



Atenuante da poluição sonora;



Maior conforto visual e psicológico aos habitantes;



Maior conforto térmico nas edificações;



Incentiva o caminhar e uso dos passeios públicos: reduz uso do carro e



Favorece

maior

biodiversidade

da

fauna

urbana

incluindo

os

insetos

polinizadores, resultando em maior equilíbrio ambiental, principalmente com o
uso de plantas nativas;

5.3.4 Plantas nativas, exóticas e invasoras.
As espécies de plantas se dividem em categorias, seguem as definições para
compreender quais são mais apropriadas para as paredes verdes.
Cardim (2016) descreve as espécies assim:


Espécie nativa: espécie que evoluiu no ambiente em questão ou que lá chegou
desde épocas remotas, sem a interferência humana.



Espécie exótica: espécie que está em ambiente diferente de seu local de origem,
por ação do homem (intencional ou acidental).



Exótica casual: espécie fora de seu ambiente de origem, sem a capacidade de
formar população persistente.



Exótica naturalizada: espécie fora de seu ambiente de origem, capaz de formar
população persistente e de conviver com a comunidade nativa sem invadir
ecossistema natural ou antrópico.



Invasora: espécie exótica em ecossistema natural ou antrópico, que desenvolve
altas taxas de crescimento, reprodução e dispersão.



Praga: espécie exótica ou não, indesejável no local por razões geralmente
econômicas.
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Superdominante: espécie nativa que se comporta como invasora, mediante
desequilíbrio ambiental.
Segundo Matos (2009), as ações humanas são os principais fatores que

criam oportunidades para episódios de invasão biológica, seja pela introdução
proposital ou acidental de novas espécies, ou por distúrbios provocados no ambiente
físico ou na própria comunidade.
Para obter maiores benefícios ambientais, o ideal é usar plantas de espécies
nativas. No caso da cidade de São Paulo, priorizar as espécies da Mata Atlântica e
também do Cerrado. Porém, devido à disponibilidade e ao uso habitual dos
paisagistas, as espécies exóticas ainda são as mais utilizadas.
O uso de plantas suculentas em Jardins Verticais também deve ser limitado
devido a esse tipo de vegetação ter uma fotossíntese diferente e não umidificar o ar
e reciclá-lo adequadamente como as outras plantas. As suculentas não trazem
serviços ambientais locais e globais como outros tipos de vegetação, são plantas
originárias de desertos.

5.3.5 Plantas para Jardins Verticais Externos
Devido à grande variedade de espécies nativas e exóticas presentes no
Brasil, as combinações para as paredes verdes são inúmeras, porém cada tipo de
sistema de Jardim Vertical Externo tem suas peculiaridades, desde a quantidade de
mudas por m² e os tamanhos mais apropriados até as necessidades de calor,
umidade e nutrientes.
Dependendo do sistema de irrigação do Jardim Vertical utilizado, recomendase colocar na parte inferior do jardim as espécies que necessitam de mais água.
Os três principais tipos de plantas para Jardim Vertical são:


Forração: espécies herbáceas de pequeno porte. Precisa de mais mudas para
preencher o espaço e tem menos biomassa para serviços ambientais. Alguns
exemplos de forrações para JV são mostrados nas Figuras 76, 77 e 78.
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Figura 76 – Maranta
Nome Científico: Maranta leuconeura

Nomes Populares: Maranta-pena-de-pavão,
Família: Marantaceae
Categoria: Folhagens, Forrações à Meia Sombra
Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical
Origem: América Central, América do Sul
Altura: 0.1 a 0.3 metros, 0.3 a 0.4 metros
Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra
Ciclo de Vida: Perene
Fonte: Patro (2016)
Figura 77 – Grama amendoim
Nome Científico: Arachis repens










Nomes Populares: Grama-amendoim, Amendoim-forrageiro,
Amendoim-rasteiro, Amendoinzinho
Família: Fabaceae
Categoria: Forrações à Meia Sombra, Forrações ao Sol Pleno
Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical
Origem: América do Sul, Brasil
Altura: 0.1 a 0.3 metros
Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno
Ciclo de Vida: Perene
Fonte: Patro (2016)
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Figura 78 – Pileia
Nome científico: Pilea cadierei

Nomes populares: Pileia, alumínio, planta-alumínio
Sinônimos estrangeiros: Aluminium plant; Watermelon plant
(em inglês); Plante aluminium, Piléa, (em Francês); Pianta
d'alluminio (em italiano); Pilea, madreperla (em espanhol)
Família: Urticaceae
Características: Herbácea perene de folhagem ornamental
Porte: 30 a 70 cm de altura.
Fenologia: Ano todo, diminutas e inexpressivas.
Cor da flor: Branca (sem valor ornamental).
Cor da folhagem: Verde, com desenhos prata acinzentados.
Origem: Vietnã, Laos. Subespontânea nas regiões de Mata
Atlântica.
Clima: Subtropical / tropical.
Luminosidade: Sombra ou meia-sombra.
Fonte: Cânovas (2016)



Herbácea-arbustiva: chegam a 50 cm de folhagem, criando paredes verdes mais
densas. São exemplificadas algumas espécies nas Figuras 79 a 81.
Figura 79 - Xanadú
Nome Científico:Philodendron xanadu











Sinonímia: Philodendron 'Winterbourn', Philodendron 'Aussie',
Philodendron 'Showboat', Philodendron bipinnatifidum 'Xanadu'
Nomes Populares: Xanadu, Filodendro-xanadu
Família: Araceae
Categoria: Arbustos Tropicais, Folhagens, Forrações à Meia
Sombra, Gramados e Forrações, Plantas Tóxicas
Clima: Equatorial, Oceânico, Subtropical, Tropical
Origem: América do Sul, Brasil
Altura: 0.6 a 0.9 metros, 0.9 a 1.2 metros
Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra, Sombra
Ciclo de Vida: Perene
Fonte: Patro (2016)
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Figura 80 – Columéia
Nome Científico: Nematanthus wettsteinii










Nomes Populares: Columéia-peixinho, Peixinho
Família: Gesneriaceae
Categoria: Flores Perenes
Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical
Origem: América do Sul, Brasil
Altura: 0.1 a 0.3 metros
Luminosidade: Meia sombra
Ciclo de Vida: Perene
Fonte: Patro (2016)
Figura 81 – Véu-de-noiva
Nome Científico:Rodriguezia venusta












Sinonímia: Burlingtonia fragrans, Burlingtonia knowlesii,
Burlingtonia venusta, Rodriguezia flavida, Rodriguezia fragrans
Nomes Populares: Véu-de-noiva, Rodriguezia, Orquídearodriguezia
Família: Orchidaceae
Categoria: Flores, Orquídeas
Clima: Oceânico, Subtropical, Tropical
Origem: Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru,
Suriname, Venezuela
Altura: 0.1 a 0.3 metros
Luminosidade: Luz Difusa, Meia Sombra
Ciclo de Vida: Perene
Fonte: Patro (2016)
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Arbustiva-arvoretas: são arbustos e pequenas árvores com ganhos máximos em
serviços ambientais. São mais pesadas, devem ser bem fixadas para resistir às
intempéries. Por esta razão são usadas apenas em determinados tipos de
Jardins Verticais. Aconselha-se a procurar as menores espécies das famílias.
Os exemplos estão a seguir nas Figuras 82 a 84.
Figura 82 – Gaimbê
Nome Científico: Philodendron bipinnatifidum










Nomes Populares: Guaimbê, Banana-de-imbê, Banana-demorcego, Banana-do-mato, Imbê
Família: Araceae
Categoria: Folhagens, Trepadeiras
Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical
Origem: América do Sul, Brasil
Altura: 3.6 a 4.7 metros
Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno
Ciclo de Vida: Perene
Fonte: Patro (2016)
Figura 83 - Orelha-de-onça
Nome Científico: Tibouchina heteromalla











Sinonímia: Tibouchina grandiflora
Nomes Populares: Orelha-de-onça,
Família: Melastomataceae
Categoria: Arbustos, Arbustos Tropicais
Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical
Origem: América do Sul, Brasil
Altura: 2.4 a 3.0 metros, 3.0 a 3.6 metros
Luminosidade: Sol Pleno
Ciclo de Vida: Perene
Fonte: Patro (2016)
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Figura 84 - Gabiroba
Nome Científico: Campomanesia pubescens












Sinonímia: Abbevillea widgreniana, Britoa eriantha,
Campomanesia affinis, C. apiculata, C. australis, C. bracteolata, C.
campestris, C. corymbosa, C. cuneata, C. dimorpha, C. discolor,
C. diversifolia, C. eriantha, C. erosa, C. fusca, C. gomesiana, C.
hassleri, C. heterophylla, C. houlletii, C. lanceolata, C. obversa, C.
ovalifolia, C. paranensis, C. pohliana, C. reticulata, C.
rhytidophylla, C. rugosa, C. salviifolia, C. suaveolens, C.
trichosepala, C. virescens, C. warmingiana, C. widgreniana, C.
yerutiensis, Guajava hians, Psidium corymbosum, P. erianthum, P.
erosum, P. hians, P. obversum, P. pubescens, P. suaveolens
Nomes Populares: Gabiroba, Guabiroba-felpuda, Guabiroba,
Guabirova, Guavirova, Gavirova, Araçá-congonha, Guavira,
Gabirobeira, Guabiram, Guabirababa
Família: Myrtaceae
Categoria: Arbustos, Arbustos Tropicais, Árvores, Árvores
Frutíferas, Árvores Ornamentais
Clima: Equatorial, Semiárido, Subtropical, Temperado, Tropical
Origem: América do Sul, Argentina, Brasil, Uruguai
Altura: 0.4 a 0.6 metros, 0.6 a 0.9 metros
Luminosidade: Sol Pleno
Ciclo de Vida: Perene
Fonte: Patro (2016)

5.3.5.1 Plantas para Jardim Vertical com Substrato
As plantas são as estrelas do jardim vertical, requerem cuidados especiais e
atenção por ser um produto vivo para manter-se bonito e saudável. Os paisagistas,
arquitetos, botânicos ou fornecedores antes de especificar as plantas para um jardim
precisam verificar as condições do local, assim a escolha das espécies será mais
adequada.
Existem mais de 200 espécies de plantas que se adequaram ao jardim
vertical natural. Algumas requerem mais manutenção do que outras dependem da
sua própria natureza. A Vertical Garden (2017) ressalta que quase 80% das vezes
em que há perdas, essas ocorrem pela escolha errada da planta. Atualmente as
espécies mais utilizadas são: samambaias, renda portuguesa, avenca, maranta,
chifre-de-veado, orquídea, gerânio, begônia, filodendro, columéia, bromélia e
ripsális.
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As plantas que não se adaptam aos jardins verticais são as que possuem
raízes longas e/ou pesadas, plantas com raízes agressivas também não devem ser
usadas para não prejudicar o suporte das demais. Uma boa parte do custo de um
jardim vertical pode vir da aquisição das plantas, que por serem perenes, tendem a
ser um pouco mais caras, porém evita ter que substituir uma parte delas após um
tempo de implantação, principalmente se o jardim estiver situado em local de difícil
acesso. Vêm crescendo o número de espécies nativas cultivadas em viveiros,
disponíveis no mercado. As plantas nativas se forem retiradas da natureza
diretamente para o jardim podem não se adaptar, por essa razão é importante este
cultivo. A Figura 85 mostra um viveiro na região de Campinas.
Figura 85 – Viveiro de plantas com espécies nativas

Fonte: Novaes (2016)

No sistema com vasos, os painéis verdes das empresas consultadas são
feitos com plantas na fase adulta. Desta forma quando finalizada a instalação do JV,
este se apresenta repleto de vegetação, sem perceber a presença dos vasos. Neste
tipo são por volta de 10 a 12 vasos por m², com plantas pendentes. Com grandes
folhagens que podem ser intercaladas com orquídeas ou outras espécies com flores.
As plantas devem preferencialmente ser perenes para não demandar
manutenção constante. Para obter um jardim vertical bem denso e fechado, de
forma que a estrutura não apareça; escolher plantas pendentes a semi pendentes,
ou com folhagem prostrada a arqueada, espécies bem cheias, com ramos ou folhas
que saem da base.
A Figura 86 apresenta o JV feito com contêineres que são comprados em kits
e montados com cremalheiras.

89

Figura 86 – JVS Vasos (contêineres)

Fonte: Ecotelhado (2017)

Para o sistema com módulos cerâmicos é indicado para 1 m² de material
assentado, o volume de aproximadamente 20 litros de substrato. São 15 a 20 mudas
com porte médio por m²; para o resultado de um jardim vertical já formado, sem a
visualização dos módulos cerâmicos. Pelo fato de ser um sistema linear com fileiras
de canaletas, as plantas podem ser agrupadas com bastante liberdade, deve-se
atentar ao tamanho das raízes, pois o espaço para o crescimento é limitado.
Nos dois tipos de sistemas JVS com blocos em concreto é possível fazer
várias composições com as plantas, a estrutura pode ser vista se as plantas
estiverem mais espaçadas e forem menores. Dependendo das espécies de
vegetação, mesmo com o espaço das plantas individualizados por bloco, pode-se
obter um jardim vertical exuberante, sem ver o suporte. As situações são mostradas
na Figura 87.
As espécies epífitas são plantas que vivem sobre outras plantas, suas raízes
são superficiais e se apoiam noutras superfícies que não no solo. As espécies
litófitas crescem sobre rochas, se nutrem dos sais minerais presentes nas rochas,
água da chuva e dos seus próprios tecidos mortos, são perfeitas para uso em jardins
verticais devido ao pouco espaço para raízes, se adaptando bem ao ambiente
urbano. Algumas destas mais adequadas encontradas no mercado são: Columeias,
e outras plantas da família Angiospermae; samambaias, da família Ophioglossaceae
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e Peperomias. Há a possibilidade de criar uma composição com as diversas
espécies em grandes painéis.
Figura 87 – JVS Blocos concreto (modelo 1)

Fonte: Neorex (2017)

A Figura 88 mostra um dos 5 jardins verticais do Corredor Verde no Elevado
Presidente João Goulart. As mudas ainda pequenas são inseridas nos bolsos com
substrato.
Figura 88 – JVS Bolsos - Edifício Santa Filomena – São Paulo

Fonte: Movimento 90° (2017).
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5.3.5.2 Plantas para Jardim Vertical Hidropônico
Um jardim vertical não comporta plantas com raízes grandes ou agressivas,
pois estas não têm espaço para crescer, podem danificar a estrutura de suporte
além do excesso de peso da planta sobre a estrutura do sistema e da parede.
A escolha de plantas epífitas ou rupícolas (as bromélias, orquídeas,
cactáceas, entre outras, que não retiram seus nutrientes do solo) para jardins
verticais é indicada, pois estas se adaptam muito bem às condições de pouco
substrato, ventos e outras adversidades. Outras opções são forrações rústicas, que
acrescentam um colorido diferente ao jardim.
Uma das empresas entrevistadas que utiliza o sistema de Jardim Vertical
Hidropônico utilizam mudas novas, assim se adaptam melhor, são colocadas sem
nenhuma terra ou substrato. Dependendo das espécies, utilizam plantas já
formadas. Na Figura 89, o Jardim Vertical Hidropônico já está pronto. Na Figura 90
mostra como é feita a colocação das plantas
Figura 89 – JVH - Jardim Vertical Hidropônico

Fonte: Vertical Garden (2017)

Outras empresas que também usam a técnica dos Jardins Verticais de Patrick
Blanc compõem o painel com plantas adultas concentrando de 15 a 30 plantas por
m², proporcionando alto índice de purificação do ar, melhorando as condições
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atmosféricas com a produção de oxigênio, a retirada de gases tóxicos e partículas
suspensas e umidificando o ar. As plantas são colocadas uma a uma de acordo com
critérios técnicos. Por não usam vasos na estrutura, permite a colocação das plantas
de acordo com o seu tamanho, de modo que a folhagem, mesmo que pequena,
impeça a visão da estrutura do jardim. Algumas espécies de plantas são colocadas
com pouca terra do torrão, no máximo 10% dependendo do tipo de raiz, as mais
finas precisam de um pouco mais de terra. Com o tempo, a irrigação vai lavando e
fica sem nenhuma terra não sendo necessária sua reposição. Por ser fixada na
manta e não haver vaso, a planta não tem necessariamente que ser pendente, para
esconder o vaso, desta forma pode-se usar outras espécies na composição do
painel vegetal. As aberturas na manta geotêxtil são feitas de acordo com o desenho
da vegetação do painel, não segue um padrão, diferente dos que usam bolsos do
mesmo tamanho.
Figura 90 – Colocação das plantas em Jardim Vertical Hidropônico

Fonte: Vertical Garden (2017)

A Parede Verde pode ser feita em todas as faces de insolação, sendo
importante a escolha das plantas e da irrigação de acordo com essas condições
específicas. Para Jardins Internos há projetos de iluminação funcional para
melhorar as condições do ambiente através das plantas cultivadas.
A iluminação artificial dos Jardins Verticais externos não é necessária para a
vida das plantas, pois a fotossíntese para o crescimento é feita durante o dia
enquanto recebe a luz natural. A iluminação pode ser usada para valorizar o Jardim
Vertical e possibilitar a sua apreciação durante a noite para fins estéticos.
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O tipo de lâmpada deve ser escolhido para não prejudicar as plantas ou
queimá-las. As lâmpadas mais indicadas são LED e Halógena metálica.
As luminárias devem ficar afastadas do suporte do Jardim Vertical para que
as folhas das plantas não façam sombra impedindo a iluminação de uma parte do
jardim. Se o jardim for muito extenso, será necessário colocar mais luminárias de
acordo com o alcance do facho de luz.
5.3.6 Plantas para Fachadas Verdes
As plantas mais indicadas para as fachadas verdes são algumas espécies de
trepadeiras, tais como hera e unha de gato; as pendentes para colocar em floreiras;
arbustos e arvoretas; a escolha depende do espaço disponível onde será plantada e
a extensão que pretende ocupar, além das restrições estruturais e estéticas. Na
natureza as plantas seguem um ritmo de crescimento sem a interferência humana,
como no exemplo da Fotografia 7. Algumas formações levam anos, por isso deve-se
conhecer o período de crescimento das espécies e sua área de cobertura para
determinar a quantidade e distanciamento das mudas.
As lianas são as trepadeiras, que se fixam no solo, mas utilizam outras
plantas para apoiarem-se na tentativa de alcançar o dossel. Muitas destas plantas
tiveram que adaptar-se a períodos de seca, pois contam apenas com as chuvas e a
umidade do ar para obtenção de água, já que não estão ligadas ao solo,
armazenam água em suas folhas que também serve de moradia e local para
alimentação e reprodução de muitos animais. (INSTITUTO BRASILEIRO

DE

FLORESTAS, 2017).
Nas Fachadas Verdes Indiretas com guias são usadas as trepadeiras
volúveis. Estas trepadeiras possuem caules que se enrolam helicoidalmente num
tutor ou planta de forma natural, sem auxílio de órgão de fixação. Em treliças pode
ser usada tanto as trepadeiras volúveis como as sarmentosas com gravinhas,
órgãos especiais para fixação, ramificações espirais do caule possibilitando a
fixação da planta ao suporte.
A iluminação do ambiente muitas vezes já é suficiente para iluminar as
Fachadas Verdes, porém, se quiser realçar mais a vegetação, pode acrescentar
iluminação através de um projeto luminotécnico, valorizando a vegetação e o edifício
com as mesmas indicações para os Jardins Verticais externos.
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Fotografia 7 – Plantas sobre troncos de árvores

Fonte: Foto da autora

5.4 Manutenção
Todas as Fachadas Verdes e Jardins Verticais necessitam de manutenção, a
periodicidade dependerá do tipo de jardim e das espécies presentes garantindo
assim, a preservação e beleza constante.
5.4.1 JV – Jardim Vertical Externo
A manutenção do JV deve ser feita de acordo com a época do ano e com os
tipos de plantas, no início será mensalmente. Reposição de nutrientes, verificação
da qualidade da água, manutenção de poda e verificação de existência de pragas.
Com a fertirrigação as plantas se desenvolvem saudáveis. São utilizadas plantas
que inibem a presença de fungos e pragas.
As plantas são podadas de maneira que não interfiram umas nas outras,
delimitando o espaço de cada planta. Desta forma, evita-se que as plantas fiquem
cobertas por outras para não prejudicar o crescimento ou causar a morte.
O custo da manutenção vai depender da dificuldade de acesso, tamanho e
tipos de plantas. O proprietário faz a manutenção com a empresa que montou o
jardim ou com jardineiro contratado para manutenção dos demais jardins. Algumas
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empresas entregam manual para orientar a manutenção quando o Jardim Vertical é
instalado.
Devido à presença de sistema de irrigação, os jardins verticais exigem pouca
manutenção no que diz respeito à alimentação e vida das plantas. Quanto mais
nativa for a espécie do jardim, menor será a manutenção. No entanto há alguns
cuidados que devem ser considerados tais como verificar a bateria do timer e
obstruções no sistema de irrigação. O sistema não poderá falhar, pois alguns dias
sem irrigação são suficientes para comprometer a qualidade das plantas de um
jardim de forma irreversível.

5.4.1.1 Jardim Vertical com Vasos (JVS)
Um cuidado muito importante para o bom desenvolvimento do jardim é a
fertilização, feita conforme as plantas escolhidas e a orientação na entrega da obra.
A manutenção do sistema de irrigação é realizada com a limpeza de filtro e
verificação dos gotejadores. A manutenção das plantas com poda e limpeza de
folhas secas, ou a troca de alguma planta que esteja danificada por ser um produto
vivo que requer atenção e manutenção periódicas.

5.4.1.2 Jardim Vertical com Blocos (JVS)
O tempo de rega correto é fator determinante para um Jardim Vertical sadio e
de baixa manutenção, assim como o fornecimento dos nutrientes. A manutenção da
vegetação é feita da mesma maneira que descrita anteriormente nos demais Jardins
Verticais. O sistema com blocos cerâmicos é mais fácil de manter porque são
irrigados por fileira e as plantas se interligam. Nos sistemas com blocos em concreto
as plantas ficam isoladas, é necessário escolher as plantas corretas para se
adaptarem.

5.4.1.3 Jardim Vertical com Bolsos (JVS)
Deve-se prestar atenção às necessidades vitais das plantas quanto à
ventilação, iluminação, umidade do ar; com a escolha das plantas mais adequadas
ao local a manutenção será menor. No início a manutenção deve ser mensal. Até os
seis primeiros meses, depois pode ser trimestral. Serviços de poda, limpeza de
folhas secas, adubação e controle de pragas.
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5.4.1.4 JVH – Jardim Vertical Hidropônico
O objetivo do Jardim Vertical é que as plantas se desenvolvam plenamente e
não sejam trocadas. A adubação, pulverização preventiva, limpeza das folhagens e
poda contribuem para o desenvolvimento das raízes e folhagens. A manutenção das
plantas e do jardim garante sua longa permanência. Até os seis primeiros meses a
manutenção deve ser mensal; após este período, manutenção trimestral.
A manutenção de um Jardim Vertical Hidropônico é menor que a manutenção
de Jardins Verticais com vasos ou calhas e necessita de pouca poda. O crescimento
das plantas é controlado com a fertirrigação e com composição de fertilizantes feitas
de acordo com o período pelo qual o jardim passa proporcionando crescimento
controlado da folhagem. A prensagem da raiz no substrato geotêxtil recebendo todos
os nutrientes sem grande esforço desestimulam o crescimento das raízes e reduz a
necessidade de podas. As raízes crescem de forma livre, sem limites de espaço e
elimina a necessidade de troca de plantas como quando crescem em vasos que
precisam de mais espaço para as raízes. Como estes Jardins Verticais eliminam a
necessidade de terra, ocorre a diminuição da quantidade de elementos orgânicos no
sistema. Estes elementos trazem fungos, doenças, insetos ou ervas daninhas,
portanto o risco de doenças e infestações no sistema hidropônico é menor.
5.4.2 FV – Fachadas Verdes
A manutenção das Fachadas Verdes está vinculada aos tipos de espécies
escolhidos, as considerações estão a seguir.

5.4.2.1

FV Direta – Fachada Verde Direta

As trepadeiras inseridas no solo não precisam de regas constantes depois de
estabelecidas, porém aquelas plantadas em floreiras que não recebem água de
chuva devem ser irrigadas automaticamente ou de forma manual. Em

geral,

as

trepadeiras são bem resistentes às doenças, as trepadeiras frutíferas são mais
susceptíveis. É necessária uma boa adubação para ter um crescimento mais rápido
e mantê-las vigorosas e floridas. As podas servem para formação, limpeza e controle
de pragas, deverá ser feita após o período da floração, quando houver. Algumas
pragas de arbustos e forrações como formigas, lagartas, ácaros entre outros
também podem atacar as trepadeiras.
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Os arbustos apresentam caules mais rígido e lenhosos, com ramificações
desde o solo; a maioria tem entre 1 e 2 m de altura, alguns tem porte arbóreo
chegando a mais de 3 m. As podas estimulam o crescimento de novas mudas,
dando volume e em alguns tipos podem ser feitos trabalhos artísticos (topiária). A
maioria é perene, própria para FV.

5.4.2.2

FV Indireta – Fachadas Verdes Indiretas

Nas Fachadas Verdes Indiretas são realizados os mesmos cuidados que nas
Fachadas Verdes Diretas, além da conservação dos suportes, como por exemplo,
ajustes das guias de apoio à vegetação.
6

DISCUSSÕES
Com base nos levantamentos de dados e pesquisas dos diferentes sistemas

de Jardins Verticais externos e Fachadas Verdes consegue-se observar algumas
vantagens e desvantagens de cada um deles, porém se faz necessário outras
análises para a escolha do melhor tipo para determinado projeto. A seguir são
ressaltadas algumas recomendações em relação aos aspectos de implantação e
manutenção das Paredes Verdes.

7

RECOMENDAÇÕES
Algumas recomendações foram feitas para facilitar as decisões de escolha

durante a fase de projeto de Parede Verde. Cada projeto é único e deve ser
pensado seguindo um programa de necessidades, no Fluxograma 2 são elencados
algumas categorias e requisitos para serem definidos durante o processo de projeto.
A escolha do tipo de parede verde inicia-se pelo custo inicial, forma e visual
da vegetação, manutenção e durabilidade do sistema. As Fachadas Verdes são
mais econômicas tanto na implantação, como na quantidade de água para irrigação.
Os Jardins Verticais possibilitam a entrega com a vegetação já finalizada e
facilidades com a irrigação automatizada.
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Fluxograma 2 – Processo de projeto de edifício com Parede Verde

Fonte: Elaborado pela autora

Vários profissionais participam do projeto de um edifício, seja comercial ou
residencial. Em alguns projetos a mesma equipe de arquitetos fazem o projeto de
arquitetura e o projeto de paisagismo. São realizadas diversas reuniões para integrar
os diferentes projetos (arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, ar condicionado,
entre outros) desde a fase inicial até o projeto executivo, desta maneira os ajustes
são feitos para melhorar o desempenho do edifício. Por isso as questões de
paisagismo devem estar presentes desde o início.

7.1 Sistemas de fixação das Paredes Verdes
A escolha do sistema de Parede Verde está condicionada a diversos critérios,
sendo que alguns são limitantes ao uso em determinado projeto como o peso e
acesso para manutenção.
Os materiais para suporte das plantas devem ser duráveis e de baixa
manutenção, usar parafusos de acordo com a parede onde será fixado o sistema e
conforme a carga que será suportada.

99

7.2 Estanqueidade
A fim de garantir a estanqueidade da parede onde será instalado o Jardim
Vertical recomenda-se impermeabilizar com produtos de boa qualidade, pois após a
instalação do Jardim Vertical, não terá mais acesso à parede. Importante deixar um
espaço entre a parede e o painel de vegetação, em alguns sistemas esse espaço é
criado com a estrutura tubular que fixa o painel na parede ou espaçadores.

7.3 Sistemas de Irrigação
O ponto de água deverá vir, preferencialmente, de uma caixa d’água. Isso
evita que as plantas sejam danificadas devido a ocorrências de falta de água na
rede de abastecimento. É importante prever um ponto de energia elétrica com
interruptor no topo do jardim para futura instalação de sistema de iluminação,
mesmo que não haja iluminação no projeto inicial, a infraestrutura deve estar pronta
evitando realizar obras após a instalação das plantas no Jardim Vertical.
Além do uso dos equipamentos necessários, dosagem correta da água e
nutrientes, deve-se considerar na escolha do sistema de irrigação a possibilidade de
aproveitamento das águas de chuva e/ou águas cinza após tratamento. Simulações
de custos feitas para implantação de sistemas de irrigação e lavagem de piso com
aproveitamento das águas de chuva mostram que o custo de implantação do
sistema se paga entre 1,5 e 3 anos, para consumidores corporativos ou residenciais
respectivamente.
Uma maneira eco eficiente de utilizar vários sistemas integrados é usando
efluentes tratados de águas cinza na irrigação do Telhado Verde e Jardim Vertical,
além de aproveitando da água de chuva e wetlands.
Na cidade de São Paulo ainda são poucos os edifícios que utilizam água de
reuso, portanto os Jardins Verticais e Fachadas Verdes utilizam na sua maioria água
potável e alguns aproveitam água de chuva.
O monitoramento de umidade à distância pode ser considerado para
verificação do sistema de irrigação, pois qualquer falha pode matar as plantas e ser
necessária a substituição. Já existem aplicativos que se comunicam com os
sensores do sistema de irrigação, facilitando esse monitoramento.
A irrigação em Paredes Verdes pequenas pode ser feita com bomba manual,
assim permite dosar a quantidade e disponibilizar uniformemente por toda a
vegetação. Neste sistema as mangueiras ficam instaladas no painel e a água
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colocada num galão é acionada pela bomba manual. Dessa maneira não é
necessário haver ponto de água no local.
Algumas sugestões para o escoamento adequado da água da irrigação:
a) Calha: poderá ser usada e deverá ter ligação com o sistema de esgoto. Em
casos onde o sistema de irrigação é alimentado por um reservatório (com bomba
e filtros), a água da calha poderá ser escoada para o reservatório e retornar a ser
utilizada no mesmo sistema.
b) Espelho d’água: é uma boa opção, além de servir como reservatório é uma ótima
alternativa para ornamentação.
c) Ralo: o ralo é um sistema semelhante à calha, neste caso o reservatório pode ser
diretamente abaixo do jardim, instalado abaixo do nível do piso, recebendo o
excedente de água.
d) Pedrisco: o pedrisco é mais indicado para ambientes externos próximos a jardins,
piscinas e calçadas. A água excedente poderá ser descartada em rede pluvial,
reservatório ou no próprio solo.
e) Grama: esta opção é ideal para ambientes externos ou com paisagismo
horizontal no entorno do jardim vertical.

7.4 Tipos de plantas
Recomenda-se escolher e colocar próximas as espécies com necessidades
semelhantes de umidade e nutrientes, sempre de acordo com a insolação da
parede. As espécies de plantas mais apropriadas para cada tipo de Parede Verde
estão divididas em conjuntos no Diagrama 2.
Nos Anexos A, B e C são listadas algumas das espécies mais utilizadas em
Paredes Verdes com suas principais características (porte, clima, origem, tipo de
solo e aspectos particulares) segundo a botânica Patrícia Alvarenga (2017). A
maioria das plantas utilizadas nos Jardins Verticais e Fachadas Verdes são exóticas,
por volta de 90%. As espécies nativas apresentam mais variedades de sombra
devido às condições da Mata Atlântica, onde as plantas de porte menor vivem nas
sombras das árvores.

101

Diagrama 2 – Tipos de plantas para Paredes Verdes

FACHADAS VERDES

Trepadeiras
Arbustos
Arbustos-arvoreta
Árvores (pequeno porte)

Epífitas
Forrações
HerbáceasJARDIM VERTICAL

arbustivas

SUBSTRATO

JARDIM VERTICAL
HIDROPÔNICO

Litófitas ou
Rupícolas

Fonte: Elaborado pela autora

Os seguintes critérios para escolha da vegetação de acordo com as
características das espécies são:
 Considerar a incidência de ventos e luminosidade;
 Plantas de sol, meia sombra e sombra;
 Ciclo de vida perene;
 Atributos ornamentais: folhas, flores e frutos;
 Categoria (tipo de textura): arbustos (não lenhosos), herbáceos, etc.
 Forma de crescimento: semiereta, pendente, etc
 Altura e diâmetro da planta
 Necessidade de água e nutrientes
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A iluminação pode ser usada para valorizar a fachada durante a noite, porém
deve-se deixar um período sem iluminação para não prejudicar as plantas, pois elas
necessitam de um tempo de repouso sem luz.
Uma boa estratégia para economia de energia elétrica é usar lâmpadas com
energia fotovoltaica.

7.5 Manutenção
A manutenção da Parede Verde é necessária e sua periodicidade dependerá
de sua implantação e fase de instalação.
A escolha correta das plantas e sistema de irrigação vão garantir a beleza e
durabilidade do Jardim Vertical ou Fachada Verde.
Na fase inicial, deve-se verificar a adaptação das plantas ao novo espaço e
colocar o tipo e quantidade correta de fertilizantes.
 Jardins Verticais Externos com sistema de irrigação:
•

Manutenção mensal (seis primeiros meses), depois trimestral (JVS);

•

De acordo com a época do ano e com os tipos de plantas, a manutenção será
quinzenal ou mensal (JVH); Poderá ser feita pela empresa que instalou o
sistema ou por jardineiro contratado;

•

Limpeza das folhas secas, poda, eventuais substituições, controle de pragas;

•

Limpeza dos filtros e mangueiras do sistema de irrigação; reposição de
nutrientes, verificação da qualidade da água;

 Fachadas Verdes:
•

A periodicidade da manutenção dependerá do tipo de plantas usadas.

•

Serviços de limpeza, poda, adubação e controle de pragas.

•

A irrigação poderá ser manual ou automatizada.

7.6 Indicações para tomadas de decisão em projetos
O Diagrama 3, mostra como as características e materiais das Paredes
Verdes estão relacionados sob a ótica da sustentabilidade quando inseridas na
edificação.
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Diagrama 3 - Pontos Críticos e Soluções com Paredes Verdes

Sistema de fixação e
durabilidade do sistema

Materiais ecológicos duráveis e ACV

Impermeabilidade do
sistema

Proteção da fachada (bloqueio da luz UV)
Automatização e sensores, plantas
específicas para tipo de clima e PV

Irrigação eficiente

Utilização de águas de chuva e/ou
águas cinza tratadas.
Espécies nativas.

Plantas

Melhora na qualidade e umidade do ar,
aumento da biodiversidade, conforto.

Manutenção

Acesso, fertilização, podas e trocas

Fonte: Elaborada pela autora

Não há normas técnicas referentes a Paredes Verdes no Brasil, poucos
ensaios de materiais foram realizados, portanto muitos critérios precisam ser
estabelecidos para dar mais segurança principalmente em painéis instalados acima
de 3 m de altura. Assim como estabelecer os critérios de segurança em caso de
incêndio, para que isso aconteça é necessário um esforço conjunto entre os órgãos
públicos, especialistas, certificadoras de edifícios verdes e outros envolvidos. Só
assim será possível aumentar o número de projetos com paredes verdes externas.
Considerando a norma de desempenho – NBR 15.575 (ABNT, 2013), que
estipula prazos de vida útil e garantia para os itens de construção, as Paredes
Verdes poderiam seguir prazos semelhantes aos indicados nesta norma.
Referente à vedação vertical externa, a vida útil de projeto de acordo com a
norma, estipula entre 40 a 60 anos no mínimo. Os prazos de garantia também
variam conforme sistemas, elementos, componentes e instalações, entre 1 a 5 anos.
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No caso das Paredes Verdes poderiam ser estabelecidos prazos conforme os
diversos modelos.
As principais questões para melhorar o desempenho e durabilidade das
Paredes Verdes estão relacionadas a seguir:
 Uso de materiais que aumentem a retenção de água;
 Uso de materiais certificados;
 Normas técnicas para construção e segurança contra incêndio;
 Reduzir custos de manutenção;
 Irrigação eficiente, sensores de umidade;
 Incentivos fiscais;
 Avaliar custo e redução do consumo de água e energia do edifício;
 Restrições construtivas e climáticas devem ser observadas para escolha da
vegetação e sistema mais apropriados;
 Catálogo de plantas nativas e aumentar número de espécies cultivadas;
 Reduzir os impactos ambientais dos seus componentes e custos associados
durante seu ciclo de vida utilizando materiais reciclados e água de reuso e/ou
chuva.
 Integração de novos sistemas como captação de água de chuva para uso na
irrigação, reutilização de águas cinza e filtros naturais através de plantas;

7.7

Tipologias das Paredes Verdes
As planilhas de cada tipologia estão a seguir (Quadro 1 ao Quadro 14),

podem servir de parâmetro para outras cidades brasileiras, com exceção da
vegetação que deverá priorizar as espécies próprias de sua região. Foram
apresentadas

tipologias

das

Paredes

Verdes,

evidenciando

as

diversas

características de cada sistema. Algumas recomendações foram observadas para
cada uma delas.
O Quadro 15 mostra a classificação das tipologias de acordo com diversos
parâmetros, permitindo uma visão geral, indicando um comparativo entre as
tipologias nas características de cada sistema.
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Quadro 1 – JARDIM VERTICAL COM SUBSTRATO – JVS VASOS

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

A1

JARDIM VERTICAL COM SUBSTRATO : JVS VASOS
Legenda:

desvantagens

fixação

aspectos positivos

Desenho 1

tela metálica/ espaçador /
parafuso/ bucha

local

parede ou muro

materiais

plástico proteção UV
gancho em alumínio (vasos)

peso m² com plantas

60 a 80 kg

custo sem plantas

R$ 750 a R$ 900 + plantas

estanqueidade

impermeabilizante

irrigação

gotejamento e gravidade
calha coletora, pode recircular

consumo de água

médio

substrato

composto aerado

tipo de plantas

pendentes volumosas

quantidade por m²

10 a 12 plantas

tempo de crescimento

plantas adultas desde início

limite de altura

ilimitado (vinculado manutenção)

manutenção inicial

quinzenal ou mensal

manutenção

bimestral

troca de plantas
média
risco de incêndio
não declarado
Recomendações:
# Uso em varandas.
# Mangueira de irrigação a cada 4 fileiras
# Manta geotêxtil antes do substrato composto aerado
# Colocar planta com o torrão
# Quando vaso não tiver suporte próprio, fixar com
abraçadeira plástica ou gancho em alumínio(+ prático)
# Ponto de água e energia
# Jardins pequenos podem ter irrigação manual
Desenho 1 - Croqui sistema JVS Vasos
1) Vasos plásticos
Fonte: foto autora
2) Montagem tela e vasos
Fonte: Ateliê Floral, 2017
3) JVS - Vasos - JV S Pronto Fonte: Ateliê Floral, 2017
Fonte: elaborado pela autora

Fotos JVS Vasos

1)

2)

3)
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Quadro 2 – JVS – Vasos (Nichos)

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

A2

JARDIM VERTICAL COM SUBSTRATO : JVS VASOS (nichos)
Legenda:

desvantagens

fixação

aspectos positivos

Desenho 2

nichos em placas plásticas
parafuso / bucha

local

parede ou muro
autoportante com estrutura

materiais

plástico reciclado-proteção UV

peso m² com plantas

80 Kg

custo m² sem plantas

R$ 900 a R$ 1.200 + plantas

estanqueidade

impermeabilizante

Fotos JVS Vasos

irrigação

gotejamento individual

4)

fertirrigação após 1° ano
consumo de água

médio

substrato

terra/adubo/saco permeável

tipo de plantas

pendente, ereta

quantidade por m²

20 plantas

tempo de crescimento

plantas adultas

limite de altura

ilimitado, expansível

manutenção inicial

mensal

manutenção

bimestral

troca de plantas

esporádica, raramente

risco de incêndio
não declarado
Recomendações:
# Espaços externos, varandas.
# Vasos independentes, água individual
# Até 5 m² usar Linha Eco (garantia 5 anos)
# JV maiores usar linha Corporate (garantia 10 anos)
estrutura metálica e instalação da empresa
# Prever calha, grelha ou canteiro na parte inferior

Desenho 2- Croqui JVS Vasos - Nichos
4) Nicho plástico instalado Fonte: Ateliê Floral, 2017
5) Colocação do vaso
Fonte: Manual WallGreen
6 ) JVS - Vaso em varanda Fonte: Ateliê Floral, 2017
Fonte: elaborado pela autora

5)

6)
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Quadro 3 – JVS – Vasos (Contêineres)

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

A3

JARDIM VERTICAL COM SUBSTRATO: JVS VASOS (contêineres)
Legenda:

desvantagens

fixação

aspectos positivos

Desenho 3

cremalheira galvanizada
parafusos / buchas

local

parede
muro

materiais

contêiner (plástico reciclado)

peso m² com plantas

72 Kg/m²

custo m² sem plantas

R$ 443 + plantas

estanqueidade

não exige

Fotos JVS Vasos

impermeabilizante
irrigação

fertirrigação ou manual

consumo de água

baixo

substrato

argila expandida

tipo de plantas

jovens pendentes

quantidade por m²

15 a 20 plantas

tempo de crescimento

3 a 4 meses

limite de altura

3m

manutenção inicial

mensal

manutenção

bimestral

troca de plantas

pouca

risco de incêndio
não declarado
Recomendações:
# Espaços externos, varandas, hortas.
# Reserva de água em cada conteiner
# Pode ter manta geotêxtil antes da argila expandida
# Colocar a planta com o torrão
# Para hortaliças usar substrato com adubo.
# Utiliza pouca água, as raízes se comunicam entre
contêineres fixando bem as plantas
# Ponto de água e energia ou irrigação manual
Desenho 3 - Croqui JVS Vasos Contêiners
7) Colocação das mudas Fonte: WallGreen, 2017
8) Detalhe JVS Vasos
Fonte: WallGreen, 2017
9) JVS Vasos Contêineres Fonte: WallGreen, 2017
Fonte: elaborado pela autora

7)

8)

9)
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Quadro 4 – JVS – Vasos (Vasos Contêineres)

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

A4

JARDIM VERTICAL COM SUBSTRATO: JVS VASOS (vasos contêineres)
Legenda:
desvantagens
aspectos positivos
Desenho 4

fixação

cremalheira galvanizada
parafuso / bucha

local

parede
cremalheiras

muro
materiais

plástico reciclado

peso por m² com plantas

72 Kg

custo por m² sem plantas R$ 443,00
estanqueidade

não exige

Fotos JVS Vasos

impermeabilizante
irrigação

fertirrigação ou manual

consumo de água

baixo

substrato

argila expandida

tipo de plantas

pendentes

quantidade por m²

20 plantas

tempo de crescimento

3 a 4 meses

limite de altura

5 metros

manutenção inicial

mensal

manutenção

trimestral

troca de plantas

pouca

risco de incêndio
não declarado
Recomendações:
# Espaços externos, varandas.
# Reserva de água em cada conteiner
# Manta geotêxtil antes da argila expandida
# Colocar a planta com o torrão
# Para hortaliças usar substrato com adubo.
# Para uso de plantas e áreas maiores, custo menor
que o JVS contêineres
Desenho 4 - Croqui Vaso conteiner e cremalheira
10) Vaso Mamute
Fonte: foto da autora
11) Colocação argila expandida
Fonte: Ecotelhado
12) Colocação Vasos Contêinere Fonte: Ecotelhado
13) JVS Vasos Contêineres
Fonte: Ecotelhado
Fonte: elaborado pela autora

10)

11)

12)

13)
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Quadro 5 - JVS – Blocos Cerâmicos

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

B1

JARDIM VERTICAL COM SUBSTRATO: JVS BLOCOS Cerâmicos
Legenda:
desvantagens
aspectos positivos
Desenho 5

fixação

argamassa tipo AC-III
mão de obra civil

local

parede ou muro
pode ser suspenso do solo

materiais

blocos cerâmicos (canaletas)

peso m² sem plantas

70 Kg + plantas

custo m² assentado

R$ 395 + plantas

Perspectiva blocos (sem escala)

estanqueidade

impermeabilizante líquido

Fotos JVS Blocos

parede e interior blocos

14)

irrigação

fertirrigação / manual

consumo de água

baixo

substrato

composto (20 litros por m²)
c/ argila expandida (opcional)

tipo de plantas

pendentes porte médio

quantidade por m²

15 a 20 plantas

tempo de crescimento

1 a 4 meses

limite de altura

ilimitado com estrutura

manutenção inicial

mensal

manutenção

bimestral

troca de plantas

pouca

risco de incêndio
baixo
Recomendações:
# Assentar junta tipo amarração
# Assentar com inclinação horizontal de 0,5%
# Bloco, meio bloco e lateral
# Colocar planta com o torrão
# Colocar manta geotêxtil antes do fechamento
lateral
# Substrato (20 litros por m²)
Desenho 5 - Croqui JVS Bloco Cerâmico
14) Tubo do sistema de irrigação Fonte: GreenWall, 2017
15) JVS Blocos assentado
Fonte: GreenWall, 2017
16) JVS Blocos Cerâmicos
Fonte: Foto autora
Fonte: elaborado pela autora

15)

16)
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Quadro 6 - JVS – Blocos Concreto (modelo 1)

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

B2

JARDIM VERTICAL COM SUBSTRATO: JVS BLOCOS Concreto (modelo 1)
Legenda:
desvantagens
aspectos positivos
Desenho 6
fixação

argamassa
mão de obra civil

local

parede ou muro
autoportante

materiais

concreto

peso m² sem plantas

123,50 Kg + plantas

custo m² assentado

R$ 390 + plantas

estanqueidade

impermeabilizante líquido

Fotos JVS Blocos

parede e interior blocos
irrigação

fertirrigação ou manual

17)

gravidade (furos no blocos)
consumo de água

baixo

substrato

composto

tipo de plantas

novas ou adultas pendentes

quantidade po m²

13 plantas

tempo de crescimento

1 a 4 meses

limite de altura

3 m (ou prever estrutura )

manutenção inicial

mensal

manutenção

bimestral

troca de plantas
média
risco de incêndio
baixo
Recomendações:
# Área maior que 3 m² fazer cálculo estrutural
# Pode ser autoportante com estrutura
# Pintura verde ou preta.
# Estrutura pode ficar aparente dependendo da planta
# Pouco espaço para raízes, pode usar argila
expandida para plantas com raízes maiores
Desenho 6 - Croqui Bloco Concreto (modelo1)
17) Blocos Concreto com Irrigação Fonte: Neorex, 2017
18) Detalhe JVS Blocos Concreto
Fonte: Neorex, 2017
19) JVS Blocos Concreto
Fonte: Neorex, 2017
Fonte: elaborado pela autora

18)

19)
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Quadro 7 - JVS – Blocos Concreto (modelo 2)

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

B3

JARDIM VERTICAL COM SUBSTRATO: JVS BLOCOS Concreto (modelo 2)
Legenda:

desvantagens

fixação

aspectos positivos

Desenho 7

argamassa
mão de obra civil

local

parede ou muro
autoportante

materiais

concreto

peso por m² sem plantas

140 Kg + plantas

custo por m² assentado

R$ 300 + plantas

estanqueidade

impermeabilizante líquido

Fotos JVS Blocos

parede e interior blocos

20)

irrigação

fertirrigação / manual

consumo de água

baixo

substrato

composto

tipo de plantas

novas ou adultas pendentes

quantidade por m²

13 plantas

tempo de crescimento

1 a 4 meses

limite de altura

3 m (ou prever estrutura )

manutenção inicial

mensal

manutenção

bimestral

troca de plantas

média

risco de incêndio
baixo
Recomendações:
# Área maior que 3 m² fazer cálculo estrutural
# Pode ser autoportante com estrutura
# Colocação junta amarração Bloco
# Pintura verde ou preta.
# Estrutura pode ficar aparente, conforme a planta
# Pouco espaço para raízes, pode usar argila
expandida para plantas maiores
# Sistema perene
Desenho 7 - Croqui Blocos Concreto (modelo 2)
20) Blocos Concreto com Irrigação Fonte: Neorex, 2017
21) JVS Blocos Concreto (modelo 2) Fonte: Neorex, 2017
Fonte: elaborado pela autora

21)
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Quadro 8 - JVS – Bolsos

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

C

JARDIM VERTICAL COM SUBSTRATO: JVS BOLSOS
Legenda:

desvantagens

fixação

aspectos positivos

Desenho 8

estrutura metálica
manta geotêxtil

local

retrofit
parede ou muro

materiais

painel reciclado

peso por m²

25 Kg/m²

custo m² com plantas

R$ 853,00

estanqueidade

impermeabilizante líquido

Fotos JVS Bolsos

irrigação

fertirrigação

22)

consumo de água

médio

substrato

substrato composto

tipo de plantas

pendente, ereta jovens

quantidade por m²

16 plantas

tempo de crescimento

4 a 6 meses

limite de altura

ilimitado

manutenção inicial

mensal

manutenção

trimestral

troca de plantas

média

risco de incêndio
não declarado
Recomendações:
# Espaços externos
# 1 mangueira de irrigação a cada módulo
# Colocar planta com o torrão
# Escolher espécies com raízes pequenas, espaço
limitado no bolso com substrato
# Escolher espécies com folhas mais longas para
cobrir manta evitando aquececimento para não
prejudicar as raízes
Desenho 8 - Croqui JVS Bolsos
22) Placa reciclada tubos pasta de dentes
23) Mantas geotexteis com bolsos Fonte: Movimento 90°
24) Detalhe JVS Bolsos
Fonte: Movimento 90°
25) Calha no inicio do JVS Bolsos Fonte: Movimento 90°
Fonte: elaborado pela autora

23)

24)
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Quadro 9 - JVH – Mantas Geotêxteis

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

D

JARDIM VERTICAL HIDROPÔNICO: JVH MANTAS Geotêxteis
Legenda:
desvantagens
aspectos positivos
Desenho 9
fixação

estrutrutura metálica tubular
(galvanizada ou alumínio)

local

retrofit
parede ou muro

materiais

pvc , mantas geotêxtis

peso por m²

25 Kg a 40 Kg

custo por m² com plantas R$ 1.200 a R$ 1.800
estanqueidade

pvc isola

Fotos JVH Mantas geotêxteis

impermeabilizante

26)

irrigação

gotejamento fertirrigação

consumo de água

alto

substrato

manta geotêxtil

tipo de plantas

jovens ou adultas

quantidade por m²

15 a 30 plantas

tempo de crescimento

0 a 6 meses

limite de altura

ilimitado

manutenção inicial

mensal

manutenção

trimestral

troca de plantas

baixa

27)

28)

risco de incêndio
não declarado
Recomendações:
# Espaços externos
# Colocar planta com o torrão
# Desenhos variados,maior concentração de área foliar
# Sistemas similares ao modelo de Patrick Blanc
29)
Desenho 9 - Croqui sistema JVH Mantas geotêxteis
26) Amostra do sistema JVH
Fonte: Foto autora
27) Manta com desenho do JVH Fonte: Vertical Garden, 2017
28) Vegetação JVH
Fonte: Vertical Garden, 2017
29) JVH com samambaias
Fonte: Vertical Garden, 2017
Fonte: elaborado pela autora

114

Quadro 10 - FV DIRETA – Trepadeiras (tradicional)

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

E1

FACHADA VERDE: FV DIRETA - Trepadeiras (Tradicional)
Legenda:

desvantagens

fixação

aspectos positivos

Desenho 10

solo ou
floreira

local

parede ou muro

materiais

(floreira plástica reciclada)

peso por m² da planta

10 Kg

custo

mudas + substrato

estanqueidade

chapisco e
impermeabilizante líquido

irrigação

manual

consumo de água

muito baixo

substrato

substrato composto

tipo de plantas

trepadeiras

quantidade por m²

3 mudas

tempo de crescimento

2 a 4 anos

limite de altura

4 a 6 metros

manutenção inicial

3 meses

manutenção

3 a 6 meses

troca de plantas

não há

Corte
sem escala

Fotos FV Direta

30)

31)

risco de incêndio
não há com a planta viva
Recomendações:
# Plantar próximo à parede
# Impermeabilizar canteiro

32)
Desenho 10 - Fachada Verde Direta - Trepadeira
30) Detalhe trepadeira unha de gato Fonte: foto autora
31) Muro com unha de gato
Fonte: foto autora
31) Muro com unha de gato em crescimento
Fonte: elaborado pela autora
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Quadro 11 - FV DIRETA – Arbustos e Árvores

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

E2

FACHADA VERDE: FV DIRETA - Arbustos e Árvores
Legenda:

desvantagens

fixação

aspectos positivos

Desenho 11

canteiro/ canteiro sobre laje
floreira

local

parede / muro
janela / porta

materiais

floreira plástica reciclada

peso

substrato + plantas

custo

mudas + substrato

Fotos FV Direta

estanqueidade

manta

33)

impermeabilizante
irrigação

manual/ fertirrigação

consumo de água

baixo

substrato

substrato especial

tipo de plantas

herbáceas/ arbustivas
arbustos pendentes
árvoretas/ árvores

quantidade por m²

variável conforme tamanho

tempo de crescimento

adultas

limite de altura

3 a4m

manutenção inicial

3 meses

manutenção

6 em 6 meses

troca de plantas

não há

34)

risco de incêndio
não há, manter planta viva
Recomendações:
# Impermeabilizar canteiro ou floreira
# Usar argila expandida no fundo para drenagem
# Usar substrato especial (telhado verde) para diminuir 35)
peso e altura em sobre laje
# Pantas frutíferas ornamentais
Desenho 11 - Croqui FV Direta
33)Varanda com canteiros
Fonte: Deezen, 2016
34)Fachada com brise natural
Fonte: Deezen, 2016
35)Arbusto ornamental pitangueira Fonte:Malcolm Manners
Fonte: elaborado pela autora
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Quadro 12 - FV INDIRETA – Guias Contínuas

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

F1

FACHADA VERDE: FV INDIRETA - GUIAS CONTÍNUAS
Legenda:

desvantagens

fixação

aspectos positivos

Desenho 12

canteiro/ canteiro sobre laje
guias de aço inox

local

parede
janela/ porta

materiais

floreira plástica reciclada

peso por m²

12 Kg

custo

mudas + substrato

estanqueidade

impermeabilizante líquido

irrigação

manual ou automática

consumo de água

muito baixo

substrato

substrato composto

tipo de plantas

trepadeiras

quantidade por m linear

5 a 6 mudas

tempo de crescimento

2 a 4 anos

limite de altura

até 12 m (conforme espécie) 37)

manutenção inicial

3 meses

manutenção

3 a 6 meses

troca de plantas

não há

risco de incêndio
não há, manter planta viva
Recomendações:
# Plantar próximo às guias
# Impermeabilizar canteiro
# Usar substrato especial (telhado verde) para diminuir
peso e altura em sobre laje

Desenho 12 - Croqui FV Indireta Guias Contínuas
36) Guia contínuas com trepadeiras
37) Guias contínuas em floreiras
Fonte: Foto autora
Fonte: elaborado pela autora

Corte
s/ escala

Fotos FV Indireta - Guias

36)
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Quadro 13 - FV INDIRETA – Brise Vertical

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

F2

FACHADA VERDE: FV INDIRETA - BRISE VERTICAL
Legenda:

desvantagens

fixação

aspectos positivos

Desenho 13

solo ou jardineira
guias de aço inox

local

janela/ porta
parede

materiais

alumínio/ pvc

peso por m²

250 kg

custo por m²

R$ 600,00

estanqueidade

não interfere

irrigação

manual/ fertirrigação

consumo de água

baixo

substrato

substrato especial

tipo de plantas

trepadeira

quantidade por m linear

3 a 6 mudas

tempo de crescimento

2 a 4 anos

limite de altura

6m

manutenção inicial

3 meses

manutenção

6 em 6 meses

troca de plantas

não há

Fotos FV Indireta - Brise Vertical

38)

39)

risco de incêndio
não declarado
Recomendações:
# Barreira solar portas ou janelas (cortina verde)
# Ajustar cabos de aço
# Verificar carga na estrutura do edifício
40)

Desenho 13 - Croqui Brise Vertical
38) Fixação suporte floreira Fonte: Ecotelhado, 2017
39) Ajuste cabo de aço
Fonte: Ecotelhado, 2017
40) Trepadeira na frente da janela (Brise Vertical Vegetal)
Fonte: Ecotelhado, 2017
Fonte: elaborado pela autora
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Quadro 14 - FV INDIRETA – Treliça

TIPOLOGIAS DE PAREDES VERDES

F3

FACHADA VERDE: FV INDIRETA - TRELIÇA
Legenda:

desvantagens

fixação

aspectos positivos Desenho 14

solo ou floreira
treliça

local

parede/ muro
janela/ porta

materiais

alumínio / madeira

peso por m² com plantas

15 a 20 Kg

custo por m²

R$ 350,00

estanqueidade

impermeabilizar

Fotos FV Indireta - Treliça

canteiro ou floreira
irrigação

manual

consumo de água

baixo

substrato

substrato composto

tipo de plantas

trepadeira

41)

quantidade de mudas m² 1 a 3
tempo de crescimento

2 a 4 anos

limite de altura

até 12 m

manutenção inicial

3 meses

manutenção

3 a 6 meses

troca de plantas

não há

42)

risco de incêndio
baixo
Recomendações:
# Plantar próximo à treliça
# Impermeabilizar canteiro ou floreira
# Verificar dosagem de fertilizantes para flores
43)

Desenho 14 - Croqui FV Indireta Treliça
41) Trepadeira Ipomea Alba Fonte: Safari Garden, 2017
42) Primavera treliça madeira
43) Trepadeira em treliça
Fonte: elaborado pela autora
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Quadro 15 – Classificação dos Sistemas de Paredes Verdes
PARÂMETROS

CLASSIFICAÇÃO dos SISTEMAS de PV em ORDEM CRESCENTE

quantidade de materiais

E1

E2

F1

F3

F2

B1

B2

B3

A2

A3

D

C

A1

A2

peso m² com plantas

E1

F1

F3

C

D

A1

A3

A4

A2

E2

B1

B2

B3

F2

custo com plantas

E1

F1

E2

F3

B3

B2

B1

A3

A4

F2

C

A1

A2

D

consumo de água

E1

F3

F1

F2

E2

A3

A4

B1

B2

B3

A2

A1

C

D

quantidade substrato

D

A3

A4

C

B2

B3

B1

A2

A1

E1

F3

F1

F2

E2

variedade de plantas

E1

F3

F1

F2

B2

B3

E2

B1

A3

A4

A1

C

D

A2

quantidade mudas por m²

F3

E1

F2

F1

E2

A1

B2

B3

C

B1

A3

A2

A4

D

tempo jardim pleno

A1

D

E2

A2

A4

A3

B1

B2

B3

C

F1

F2

F3

E1

altura

E1

E2

F1

F2

F3

B1

B2

B3

A3

A4

A1

A2

C

D

manutenção

E1

F3

F1

F2

E2

D

C

A3

A4

A2

A1

B1

B3

B2

troca de plantas

E1

E2

F1

F2

F3

D

A4

A3

A1

A2

C

B1

B3

B2

B2

B3

B1

A4

A1

A3

A2

não há troca

risco de incêndio /
propagação de fumaça

E1

E2

F1

com troca

F2

F3

manter a vegetação viva

local: janela ou porta
local: parede ou muro

E2
A1

F2
A2

LEGENDA PAREDES VERDES

A1 JVS Vasos
A2 JVS Vasos (nichos)
A3 JVS Vasos (contêineres)
A4 JVS Vasos (vasos contêineres)
B1 JVS Blocos Cerâmicos
B2 JVS Blocos Concreto (modelo 1)
B3 JVS Blocos Concreto (modelo 2)
C JVS Bolsos
D JVH Mantas Geotêxteis
E1 FV Direta - trepadeiras
E2 FV Direta - arbustos e árvores
F1 FV Indireta - Guias contínuas
F2 FV Indireta - Brise Vertical
F3 FV Indireta - treliças
Fonte: elaborado pela autora

F3
A3

A4

B1

C

D

de acordo com materiais dos sistemas

B2

B3

C

D

E1

F1
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As Fachadas Verdes e Jardins Verticais apresentam grandes benefícios e
valorização às edificações. A escolha correta do sistema potencializa seus
benefícios.
8 CONCLUSÕES FINAIS
As Paredes Verdes contribuem para integrar o público com o privado e trazem
mais qualidade de vida aos habitantes das grandes metrópoles.
Além de aplicar os Jardins Verticais nas paredes cegas que muitas vezes são
objetos de vandalismo e pichações, podem-se criar mais alternativas para colocar o
verde na paisagem urbana, mesmo em pequenos espaços verticais, Analisar as
alternativas de soluções para priorizar as que demandam menor manutenção e
consumo de energia e água.
Se a inclusão da Fachada Verde ou Jardim Vertical já estiver no projeto ficará
mais fácil de entrar no orçamento do empreendimento e seu custo será absorvido.
Quando são propostos no final da obra, muitas vezes são descartados.
Muitos edifícios passarão nos próximos anos por retrofit, sendo viável a
inclusão de Parede Verde, isto contribuirá para a redução de custos de energia do
edifício, terão ainda mais benefícios se integrarem os novos sistemas como
captação de água de chuva, o uso de águas cinza e filtros naturais com plantas para
tratar as águas.
As cortinas verdes e brises verticais vegetais também devem ser
considerados como estratégia de conforto térmico, principalmente para evitar o ar
condicionado ou reduzir o seu consumo.
Em condomínios residenciais pode ser proposto montar hortas nos muros,
além de melhorar o aspecto visual, promoverá a participação e integração dos
moradores no cultivo de hortaliças e também pode ser feita compostagem para
servir de adubo às plantas.
Nos programas de simulação de energia de edifícios, as paredes verdes
devem ser um dos itens disponíveis para facilitar as decisões de projeto e serem
mais utilizadas. Assim elas já entram como fechamento e revestimento, com a
previsão de ganhos de energia em relação a alguns outros materiais.
Os incentivos fiscais como o IPTU Verde, que possibilita descontos para
construções com telhados e paredes verdes podem aumentar a frequência de
edifícios com vegetação. As Paredes Verdes podem contribuir para mudar a forma
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da arquitetura, à medida que se inspiram na natureza, pode sair do convencional
das linhas retas criando curvas e relevos, através de telhados verdes e de Paredes
Verdes, assim a vida nas grandes cidades ganharão mais harmonia e qualidades
sensoriais.
Através de mais ensaios e da criação de normas técnicas que definam
parâmetros de segurança e durabilidade nesta área de paisagismo integrado ao
edifício será possível difundir esta prática com mais responsabilidade.
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GLOSSÁRIO

Avaliação do Ciclo de Vida - ACV é um método utilizado para avaliar o impacto
ambiental de bens e serviços. A análise do ciclo de vida de um produto, processo ou
atividade é uma avaliação sistemática que quantifica os fluxos de energia e de
materiais no ciclo de vida do produto.
Brise - elemento construtivo utilizado para impedir a incidência direta da radiação
solar sobre o interior de um edifício, de forma a evitar o aquecimento excessivo.
Eco eficiente – característica de produtos que produzem mais e melhor, com
menores recursos e resíduos, tendo um impacto ambiental reduzido.
Energia embutida - energia consumida por todo o processo associado com a
produção de um edifício, a partir da aquisição de recursos naturais até a entrega do
produto.
Fachada Verde (FV) – fechamento vertical parcial ou total de vegetação plantada em
canteiro ou floreira.
Fertirrigação – técnica de aplicação simultânea de fertilizantes e água, através de
um sistema de irrigação. É uma das maneiras mais eficientes e econômicas de
aplicar fertilizante às plantas, principalmente em regiões de climas árido e semiárido,
aplicando-se os fertilizantes em menor quantidade por vez.
Hidroponia – sistema de cultivo de planta sem solo, a planta se desenvolve na água.
Jardim Vertical (JV) - painel vertical com vegetação feito em estrutura auxiliar
modulada ou contínua, fixada na parede ou autoportante. Pode ser interno ou
externo. Também são conhecidas como paredes vivas.
Litófitas, saxícolas, rupícolas, ou petrófitas são plantas que crescem diretamente
sobre rochas, ou em rachaduras de rochas, onde um mínimo de matéria orgânica e
umidade são acumulados. Devido à carência de nutrientes, raramente uma planta
litófita alcança grandes proporções, ou, se alcança, demanda de muito tempo. A
composição química das rochas tem importância na presença das espécies litófitas.
Parede Verde (PV) – superfície vertical coberta de vegetação, pode ser interna ou
externa.
Substrato para plantas - terra com nutrientes ou todo o material utilizado como meio
de crescimento para plantas, que não seja o solo. Pode ser constituído por um único
material ou por uma mistura balanceada de materiais orgânicos e minerais.

ESPÉCIES DE SOL
nome científico
Ophiopogun jaburan
Hedera helix
Tradescantia pallida purpurea
Aspargus desnsiflorus
Aspargus desnsiflorus Sprengeri
Senecio rowleyanus
Russelia equisetiformis
Liriope spicata
Sedum morganianum
Callisia repens
Acalypha reptans
Scaevola aemula
Hypoestes phyllostachya

nome popular
barba de serpente
hera inglesa
trapoeraba roxa
aspargo rabo de gato
aspargo alfinete
colar de perolas
flor de coral
liríope
rabo de burro
dinheiro em penca
rabo de gato
flor canhota
planta confete

porte
0,4 m
9,0 m
0,4m
1,0m
0,6m
0,3m
1,8m
0,3m
0,9m
0,3m
0,3m
0,3m
0,4m

tipo de solo
clima
tropical e subtropical fertil
tropical e subtropical fertil e bem drenado
tropical e subtropical fertil
seco (pode ser frio) bem drenado
bem drenado
quente e seco
tropical e subtropical arenoso
tropical e subtropical fertil e bem drenado
fertil e bem drenado
temperado
fertil e bem drenado
todos
tropical e subtropical fertil
tropical e subtropical fertil
tropical e subtropical fertil e bem drenado
tropical e subtropical rico em m.o.

obs.
tipo
origem
verde e variegata
herbácea
Japão
verde e variegata
trepadeira
África, Ásia e Europa
rústica
herbácea
México e América do Norte
caract. de xerófita
herbácea
África do Sul
caract. de xerófita
herbácea
África do Sul
suculenta pendenterústica
África
rústica
pendente
México e América do Norte
tolera calor tropical
herbácea
Ásia, China e Vietna
suculenta pendentetolera frio
América do Norte
América Central e América do Sulherbácea rasteira folhas arroxeadas
herbácea
Ásia e Índia
flor azul, lilás ou branca
herbácea
Austrália e Oceania
não tolera frio
herbácea
África e Madagascar
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ESPÉCIES DE MEIA SOMBRA
nome científico
Epipremnum aureum
Ophiopogun jaburan
Hedera helix
Tradescantia pallida purpurea
Aspargus desnsiflorus
Aspargus desnsiflorus Sprengeri
Tradescantia zebrina
Senecio rowleyanus
Russelia equisetiformis
Tillandsia sp
Liriope spicata
Nephrolepis exaltata
Platycerium bifurcatum
Nematanthus wettstteinii
Philodendron xanadu
Sedum morganianum
Aeschynanthus radicans
Syngonium angustatum
Rhipsalis baccifera
Vriesea sp.
Callisia repens
Acalypha reptans
Scaevola aemula
Philodendrum martianum
Phalaenopsis x hybridus
Hypoestes phyllostachya

nome popular
jibóia
barba de serpente
hera inglesa
trapoeraba roxa
aspargo rabo de gato
aspargo alfinete
lambari-roxo
colar de perolas
flor de coral
tilandsia
liríope
samambaia
chifre de veado
peixinho
filodendro xanadú
rabo de burro
flor batom
singonio
ripsalis
vriesea
dinheiro em penca
rabo de gato
flor canhota
pacová
falenopsis
planta confete

porte clima
tipo de solo
origem
tipo
obs.
quente e úmido
bem drenado
Moorea
epífita
0,4 m tropical e subtropical fértil
Japão
herbácea
9,0 m tropical e subtropical fértil e bem drenado África, Ásia e Europa
trepadeira
0,4 m tropical e subtropical fértil
México e América do Norte
herbácea
rústica
0,6 m quente e seco
bem drenado
África do Sul
herbácea
caracter. de xerófita
0,6 m quente e seco
bem drenado
África do Sul
herbácea
caracter. de xerófita
0,6 m tropical e subtropical fértil
México e América do Norte
herbácea
rústica
0,3 m tropical e subtropical arenoso
África
suculenta pendenterústica
1,8 m tropical e subtropical fértil e bem drenado México e América do Norte
pendente
rústica
0,3 m tropical e subtropical esfagno e fibra de côcoAméricas
epífita rupícula
rústica
0,3 m temperado
fértil e bem drenado Ásia, China e Vietna
herbácea
tolera calor e umidade tropicais
0,6 m tropical e subtropical fértil e bem drenado Américas, África e Indonésia
pendente
rústica
0,6 m tropical e subtropical úmido
Oceania
epífita
luz difusa
0,3 m tropical e subtropical rico em m.o.
América do sul e Brasil
pendente
solo de epífitas
0,9 m tropical e subtropical fértil e úmido
América do sul e Brasil
herbácea
cresc. compacto, raízes aéreas
0,9 m todos
fertil e bem drenado América do Norte
suculenta pendentetolera frio, não geada
0,3 m tropical e subtropical substrato para epífitas Ásia
epífita pendente suspender regas no inverno
0,5 m tropical e subtropical rico em m.o.
América central e Nicarágua
trepadeira
umidade e regas constantes
0,6 m tropical e subtropical substrato para epífit quase todos
epífita pendente tolera frio
0,4 m tropical e subtropical substrato para epífit América Central e América do Sulepífita
rústica
0,3 m tropical e subtropical fértil
América Central e América do Sulhe rbácea rasteira a meia sombra, folhas verdes
0,3 m tropical e subtropical fértil
Ásia e Índia
herbácea
0,3 m tropical e subtropical fértil e bem drenado Austrália e Oceania
herbácea
flor azul, lilás ou branca
0,5 m tropical e subtropical rico em m.o.
América do Sul e Brasil
epífita
não tolera frio
0,4 m tropical e subtropical substrato para epífitas Oceania e Polinésia
epífita
0,4 m tropical e subtropical rico em m.o.
África e Madagascar
herbácea
não tolera frio
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ESPÉCIES DE SOMBRA
nome científico
Peperomia caperata
Gibasis pellucida
Nephrolepis exaltata
Platycerium bifurcatum
Asplenium nidus
Anthurium andraeanum
Achlumbergera truncata
Philodendrum martianum
Phalaenopsis x hybridus
Guzmania sp.
Spathiphyllum wallisii
Episcia cupreata
Maranta leuconeura
Peperomia sandersii
Vriesea sp.
Philodendron xanadu
Aeschynanthus radicans
Syngonium angustatum
Callisia repens
Ctenanthe setosa
Ctenanthe oppenheimiana
Peperomia scandens
Selaginela kraussiana
Begonia rex

porte
nome popular
0,3 m
peperomia
0,6 m
véu de noiva
0,6 m
samambaia
0,6 m
chifre de veado
0,6 m
asplênio
0,4 m
antúrio
0,3 m
flor de maio
0,5 m
pacová
0,4 m
falenopsis
0,4 m
guzmania
0,6 m
lirio da paz
0,3 m
planta tapete
maranta pena-de-pavão 0,3 m
0,3 m
planta melancia
0,4 m
vriesea
0,9 m
filodendro xanadú
0,3 m
flor batom
0,5 m
singonio
0,3 m
dinheiro em penca
0,4 m
maranta cinza
0,6 m
maranta variegata
peperomia filodendro 0,6 m
0,1 m
musgo tapete
0,3 m
begonia

obs.
tipo
origem
tipo de solo
clima
pendente
América do Sul e Brasil
equatorial e tropical rico em m.o.
pendente
tropical e subtropical fértil e bem drenado México e América do Norte
rústica
pendente
tropical e subtropical fértil e bem drenado Américas, África e Indonésia
luz difusa
epífita
Oceania
tropical e subtropical úmido
luz difusa
herbácea
Ásia
tropical e subtropical rico em m.o.
gosta de umidade
herbácea
América do Sul e Colômbia
tropical e subtropical rico em m.o.
suculenta pendente
tropical e subtropical substrato para epífitas América do Sul e Brasil
não tolera frio
epífita
América do Sul e Brasil
tropical e subtropical rico em m.o.
gosta de umidade
epífita
tropical e subtropical substrato para epífitas Oceania e Polinésia
epífita
tropical e subtropical substrato para epífitas América do Sul
tem toxicidade
herbácea
Am. do Sul, Colômbia e Venezuela
tropical e subtropical rico em m.o.
herbácea pendente proteger de ventos
equatorial e tropical fértil e bem drenado Brasil, Colômbia e Venezuela
sensível á falta de água
equatorial e tropical fértil e bem drenado América Central, América do Sul herbácea
herbácea pendente proteger de ventos
tropical e subtropical fértil e bem drenado Brasil
rústica
tropical e subtropical substrato para epífitas América Central e América do Sulepífita
cresc. compacto. Raízes aéreas
herbácea
América do Sul e Brasil
tropical e subtropical fértil e úmido
epífita pendente suspender regas no inverno
tropical e subtropical substrato para epífitas Ásia
umidade e regas constantes
trepadeira
América central e Nicarágua
tropical e subtropical rico em m.o.
América Central e América do Sulherbácea rasteira a meia sombra, folhas verdes
tropical e subtropical fértil
baixa manutenção
herbácea
equatorial e tropical fértil e bem drenado Brasil
umidade
herbácea
equatorial e tropical fértil e bem drenado Brasil
suculenta pendente
equatorial e tropical fértil e bem drenado América do Sul
herbácea rasteira
África
tropical e subtropical úmido + m.o.
Índia
equatorial e tropical úmido + m.o.
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