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Nas últimas décadas as práticas de sustentabilidade no setor da construção civil vêm se 
tornando uma tendência mundial. Devido ao crescimento acentuado das cidades, árvores 
são derrubadas, gramados retirados, ações que acabam afetando a natureza e 
acarretando um grande desequilíbrio ao ecossistema, causando assim impactos 
ambientais negativos (POLETO, 2010). As construções sustentáveis vêm sendo 
projetadas com a função de reduzir os impactos ambientais, diminuir os desperdícios de 
consumo de água e energia, entre outros (LEITE, 2011). Uma alternativa sustentável 
bastante empregada atualmente é o Telhado Verde ou Ecotelhado, que é definido como 
todo o telhado que agrega em sua composição, uma camada de solo ou substrato de 
vegetação. Tem por finalidade proporcionar uma alternativa viável e sustentável perante 
os telhados e lajes tradicionais, pois promove o gerenciamento sustentável, 
aproveitamento de águas pluviais e o reaproveitamento das águas não potáveis, 
conhecidas como águas cinzas e negras. Além disso proporciona maior conforto térmico 
e acústico, pois a vegetação e o solo reduzem a transmissão do calor, gerando economia 
de energia, combatendo as ilhas de calor, além de criar novas áreas de lazer (PANZIERA 
et al., 2016). Diferente do que pensamos este sistema não é tão contemporâneo, visto 
que, existem relatos dessa alternativa desde o século XX. Infelizmente, atualmente o 
processo de implantação necessita de uma mão de obra qualificada e seu custo ainda se 
encontra muito elevado. Conclui-se que telhado verde é uma das opções de 
sustentabilidade mais eficaz ao problema ambiental, relacionado à construção civil, 
devendo haver incentivo à capacitação dos profissionais e à elaboração de projetos em 
todas as regiões do Brasil, principalmente nas regiões com intensa insolação. 
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