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 Resumo: O crescimento das cidades trouxe consigo adversidades do ponto de vista socioambiental. As 

mudanças climáticas agravaram esse cenário, uma vez que eventos extremos e desastres ambientais 

potencializaram-se. À luz da doutrina especializada e da legislação pertinente à temática, o presente 

artigo tem por escopo apresentar ao meio jurídico as coberturas vivas, instrumentos arquitetônicos 

ligados à ideia de ecodesign, e analisar em que medida essas estruturas contribuem para a construção 

de cidades menos vulneráveis às adversidades socioambientais atuais. 

 

 Palavras-chave: mudanças climáticas; desastres ambientais; coberturas vivas; áreas verdes; direito 
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1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS: ARTIFICIALIDADE DAS CIDADES  

 

As grandes cidades se desenvolveram de forma vertiginosa nas últimas décadas
3
. Áreas verdes e 

paisagens naturais tiveram que dar espaço à expansão das sociedades capitalistas urbanas. De fato, 

certas porções de vegetação foram poupadas, mas nada que se compare às quantidades existentes 

previamente a esse processo. 

A artificialidade das estruturas urbanas e a forma desordenada com que se desenvolveram as 

grandes cidades deram causa a problemas de ordem socioambiental. Na hodierna conjuntura paulistana, 

as consequências dessa dinâmica são nitidamente observáveis: enchentes são habituais e a instabilidade 

térmica oriunda das ilhas de calor é cotidiana. Potencializados pelas mudanças climáticas, esses 

eventos ordinários assumem a forma de desastres ambientais. 

                                                
1
 Esta tese é resultado dos estudos da Clínica de Direito Ambiental Paulo Nogueira Neto, grupo de extensão credenciado na 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e coordenado pela Professora Patríca Faga Iglecias Lemos. 
2
 Alunas e alunos de graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

3
 “Produzido pela Divisão de População do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (DESA), o 

relatório [Perspectivas Globais de Urbanização] também destaca que de 1990 até 2014 as megacidades, com registro de 

população superior a 10 milhões, saltaram de 10 para 28, incluindo quatro na América Latina” (ONU. Cidades terão mais 

de 6 bilhões de habitantes em 2050, destaca novo relatório da ONU. Disponível em: < http://www.onu.org.br/cidades-

terao-mais-de-6-bilhoes-de-habitantes-em-2050-destaca-novo-relatorio-da-onu/>. Acesso em: 20 out. 2014). 
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O conceito das coberturas vivas, elaborado por arquitetos adeptos do ecodesign, surge nesse 

contexto como uma alternativa para diminuir os efeitos nocivos da artificialidade urbana excessiva. Em 

termos sumários, consiste em cobrir com vegetação o espaço compreendido pela cobertura de uma 

edificação, substituindo uma área muitas vezes inútil, árida, impermeável e refletora de calor por uma 

superfície permeável e absorvente de energia térmica. A cobertura viva, assim, se configura como uma 

ideia simples, porém de impactos tremendos e com potenciais transformadores reais. 

Do ponto de vista legal, a ideia coaduna com os dispositivos do Estatuto da Cidade e, mais 

especificamente, com o recente Plano Diretor aprovado para o município de São Paulo. Além de 

garantir um ambiente mais saudável em termos de proteção ambiental, essas estruturas arquitetônicas 

acabam por mitigar eventos climáticos extremos, em consonância com os diplomas legais de prevenção 

de desastres e de combate às mudanças climáticas
4
. É o que se passará a demonstrar. 

 

2. DESASTRES E EVENTOS EXTREMOS: FATORES DE POTENCIALIZAÇÃO DE RISCOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 

2.1. Mudanças climáticas 

 

As mudanças climáticas afetam o mundo como um todo e os meios urbanos, devido ao contingente 

populacional, acabam por ser o espaço social mais atingido. Fatores como a impermeabilização do 

solo, a poluição, a escassez de áreas verdes e o descaso da poder público local potencializam o produto 

desse panorama de evidente crise, causando perdas materiais e humanas inestimáveis. 

Nesse sentido, constata-se que o acelerado crescimento das cidades, aliado à falta de infraestrutura 

adequada para a proteção contra desastres naturais, faz com que esses locais, em sua maioria, estejam 

cada vez mais vulneráveis. 

À vulnerabilidade correspondem “as condições estabelecidas por fatores ou processos físicos, 

sociais, econômicos e ambientais que aumentam a suscetibilidade de uma comunidade ao impacto dos 

riscos e perigos”, conforme acepção a elaborada pelo International Strategy for Disaster Reduction 

                                                
4
 Em relação a esses aspectos, tem-se a Lei Federal nº 12.187/2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima, e a Lei Federal nº 12.608/2012, que, para atuar no campo da prevenção e da resposta aos desastres, institui a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil. 
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(UNISRD)
5
. Essa definição é uma das mais adotadas em todo o mundo, de acordo com Carvalho e 

Damacena
6
. 

Vale salientar que a vulnerabilidade presente em certos espaços urbanos atinge principalmente a 

população de baixa renda, a qual, devido à segregação geográfica e a fatores econômicos opressores 

(como a especulação imobiliária), passa a habitar lugares ainda mais carentes em infraestrutura e 

amparo institucional. 

No caso do município de São Paulo, os fenômenos naturais e os fatores humanos citados fazem 

com que as consequências das mudanças climáticas sejam sentidas de um modo ainda mais severo. São 

frequentes os casos de problemas ambientais que acabam por prejudicar a dinâmica urbana como um 

todo, como, por exemplo, os deslizamentos de terra que tanto destroem bairros inteiros quanto, em 

efeito cascata, geram perdas econômicas porque influem na logística da cidade. 

Nessa linha, à luz da legislação vigente, é preciso pensar em mecanismos de infraestrutura capazes 

de minimizar os riscos decorrentes dos desastres ambientais em áreas urbanas. A cobertura verde 

aparece como uma importante alternativa para minimizar esses riscos, uma vez que ela cumpre um 

importante papel na construção de uma cidade mais sustentável e menos suscetível a vulnerabilidades. 

Antes de se adentrar nessa questão, expõem-se outros fatores presentes no quadro vigente que 

contribuem para o aumento dos riscos socioambientais, relacionando-os com a ocorrência de desastres. 

 

2.2. Condições econômicas modernas 

 

2.2.1. Matriz just-in-time 

 

O just-in-time é um sistema de administração de sincronia em produção, transporte e venda em 

tempo exato
7
. Esse sistema tem por princípio a produção industrial por demanda. Quer dizer que nada 

deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata, o que faz com que os estoques 

sejam o mínimo suficiente para a continuidade do processo produtivo da indústria. 

Em situações drásticas, todavia, a falta de estoques pode quebrar as cadeias de fornecimento de 

bens, produtos e serviços básicos essenciais em caso de catástrofes. À título exemplificativo, no Japão, 

onde o just-in-time é um sistema muito utilizado devido à falta de espaço para estoques, quando 

                                                
5
 Secretaria da ONU responsável por formular políticas de prevenção e redução de desastres em âmbito internacional.  

6
 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito dos desastres. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2013, p. 57. 
7
 SCHONBERGER, Richard J. Técnicas Industriais Japonesas: Nove Lições Ocultas Sobre Simplicidade. 2. ed. São Paulo: 

Pioneira, 1984, p. 34. 
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ocorreu o terremoto de março de 2011, não havia estoques para suprir as necessidades da população 

nem para garantir a produção das indústrias
8
. 

 

2.2.2. Interdependência de infraestrutura 

 

As relações do sistema industrial tornaram o quadro produtivo uma complexa rede interligada em 

que o prejuízo de um setor fundamental pode produzir um efeito em cadeia devastador. Se setores 

fundamentais são danificados, toda produção industrial é afetada. Assim, a falta de setores como o de 

energia ou de transporte prejudica o funcionamento dos hospitais e o abastecimento de alimentos e 

medicamentos, que são essenciais em eventos catastróficos. 

 

2.3. Marginalização social 

 

A urbanização desenfreada e o crescimento sem planejamento das cidades, somados com fatores 

econômicos de opressão social (como é o caso da especulação imobiliária e dos altos custos dos 

serviços disponíveis em regiões centrais) resultaram em um processo de marginalização da sociedade, 

em que a população de baixa renda sistematicamente ocupa regiões periféricas e áreas consideradas de 

risco. 

É a partir da ocupação de áreas especialmente vulneráveis que se tem uma intensificação das 

probabilidades e magnitudes de riscos de inundações, deslizamentos, terremotos, incêndios, entre 

outros. Este fator de agravamento de riscos catastróficos é especialmente relevante no caso brasileiro, 

uma vez os desastres ambientais, cada vez mais constantes no país, apresentam relação direta com a 

ocupação irregular de Áreas de Preservação Permanente
9
, que correspondem às regiões de vegetação 

em topo e encostas de morros, nas margens de rios, lagos e lagoas artificiais etc.  

Os deslizamentos ocorridos no vale do rio Itajaí em 2008 e na zona serrana do Rio de Janeiro em 

2011 têm ligação importante, porém não exclusiva, com o estado de conservação da vegetação natural 

nos topos de morros, nas encostas e mesmo nos sopés. Essas áreas atuam como “infraestruturas verdes” 

de proteção às catástrofes (como se explicará a seguir), sendo a sua ocupação irregular um dos 

principais fatores de ocorrência e potencialização de desastres naturais no Brasil. 
                                                
8
 Logística Descomplicada. Terremotos, vulcões e outros riscos para as cadeias de suprimentos. Disponível em: < 

http://www.logisticadescomplicada.com/terremotos-vulcoes-e-outros-riscos-para-as-cadeias-de-suprimentos/>. Acesso em: 

20 out. 2014. 
9
 Na mesma linha de discussão, vide: FERREIRA, Ximena Cardozo. Políticas públicas e áreas de preservação permanente: 

instrumentos de implementação. Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, n. 62, nov. 2008/ abr. 

2009, pp. 69-92. 
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2.4. Falta de infraestrutura verde 

 

A importância da infraestrutura verde ou natural, como elemento de prevenção a desastres, se dá 

em razão dos serviços prestados pelos recursos naturais, justificando uma atenta manutenção e 

monitoramento destes bens. O sentido atribuído à infraestrutura verde é constituído em distinção àquilo 

que tradicionalmente se chama de infraestrutura (cinza ou construída), tendo como exemplos as 

barragens, os diques e outras obras de engenharia civil. A infraestrutura natural, por sua vez, tem como 

espécies as áreas alagadas, as florestas, as dunas, as restingas, entre outros ecossistemas capazes de 

atuar como proteção a desastres naturais.  

As espécies da infraestrutura natural podem ajudar a lidar com os desastres em duas formas. 

Primeiro, atuando como um bloqueio natural aos impactos de um desastre, diminuindo ou desviando as 

forças da natureza da direção das comunidades humanas. E segundo, após os impactos, esta servirá 

novamente para prover bens e serviços de fundamental importância para a recuperação econômica e 

física do local atingido. 

 

3. COBERTURAS VIVAS: INSTRUMENTOS DE GANHO SOCIOAMBIENTAL 

 

A legislação ambiental objetiva garantir aos cidadãos das presentes e futuras gerações um espaço 

digno de existência. Na atual conjuntura, em que as mudanças climáticas, as condições econômicas 

predominantes (como o sistema just-in-time e a interdependência dos setores empresariais e de 

infraestrutura), a marginalização social e a escassa infraestrutura verde nas cidades são questões 

indutoras de riscos, é relevante se pensar em instrumentos de salvaguarda socioambiental. No plano da 

construção civil e da implementação de políticas públicas ambientais em nível local, vislumbra-se a 

emergência do ecodesgin e, mais especificamente, das coberturas vivas como mecanismos de combate 

ao contexto de evidente crise. 

 

3.1. Aspecto normativo das áreas verdes urbanas 

 

Levando em consideração o histórico da legislação ambiental brasileira, é possível notar a evolução 

no que tange à proteção do meio ambiente atrelada aos benefícios de ordem social. Durante a época da 

colonização, as normas que regulamentavam as ações antrópicas sobre o meio ambiente eram 

meramente instrumentos que garantiam a devida exploração econômica dos bens naturais pela Coroa 
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portuguesa10. O reconhecimento da importância da paisagem natural e sua integração ao conceito de 

patrimônio nacional se deram por meio da Constituição de 1934, configurando inegável avanço no que 

se refere à tutela do Estado sobre a questão ambiental. 

A Constituição de 1988, por sua vez, avança mais ainda, quando coloca o direito ao meio ambiente 

equilibrado como um direito fundamental da pessoa humana e da coletividade. Sob tal carta 

constitucional, e no contexto social de exigência de maior regulamentação do uso espaço urbano, 

advieram normas que tratam da questão específica do meio ambiente sadio nas cidades, e, por 

consequência, das áreas verdes e da sustentabilidade. 

Nesse âmbito, a Lei Federal nº 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, cujo inciso I do artigo 2º 

estabelece expressamente que a política urbana tem como um de seus nortes a garantia ao cidadão do 

direito às cidades sustentáveis. Quanto à aplicabilidade do Estatuto, diversos instrumentos de 

planejamento são dispostos na referida lei, seja de ordem nacional, regional, estadual ou municipal. No 

âmbito local, tem-se o Plano Diretor. 

No caso do município de São Paulo, o Plano Diretor vigente foi aprovado no ano de 201411. Em 

conformidade com os preceitos constitucionais de proteção ambiental, é possível identificar no texto do 

Plano Diretor paulistano medidas que contemplem tais medidas, como é o caso do objetivo estratégico 

previsto no inciso IX do artigo 7º, o qual visa “ampliar e requalificar os espaços públicos, as áreas 

verdes e permeáveis e a paisagem”.  

 

3.1.1. Certificações de construção verde 

 

Ainda tendo em consideração o caso paulistano, o Estatuto da Cidade, visando incentivar a 

sustentabilidade na construção civil, o inciso III do artigo 32 prevê algumas vantagens àqueles que se 

propuserem a utilizar “tecnologias visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem a 

utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos 

ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a serem 

contempladas”. 

Em consonância com tal dispositivo, já existem, no âmbito privado, certificações de construção 

verde, as quais atestam o cumprimento de medidas sustentáveis na construção, operacionalização ou 
                                                
10

 Nesse sentido, Milaré aponta que “toda essa legislação, antiga, complexa, esparsa e inadequada, deixava imune (se é que 

não o incentivava) o esbulho do patrimônio natural, despojado do seu caráter de bem comum e tratado ignominiosamente 

como propriedade privada, gerido e explorado sem escrúpulos, com discricionariedade acima de qualquer legislação 

coerente, de qualquer interesse maior” (MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 235). 
11

 O Plano Diretor Estratégico foi aprovado por meio da Lei Municipal nº 16.050/2014. 
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reformas de edificações. No Brasil, tem-se o sistema de certificação LEED (Leadership in Energy & 

Environmental Design), gerenciado pelo Green Building Council Brasil. Para obter o certificado, sete 

dimensões do projeto são avaliadas, dentre as quais a eficiência energética e do uso da água, o uso de 

materiais de baixo impacto e a criação de um espaço sustentável, que também engloba a preservação e 

restauração da biodiversidade12. 

 

3.2. Coberturas vivas como forma de área verde urbana 

 

Tendo como base a legislação vigente e a doutrina especializada, tem-se que “áreas verdes urbanas 

são o conjunto de áreas intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e/ou 

introduzida), arbustiva ou rasteira e que contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o 

equilíbrio ambiental nas cidades, apresentando-se em uma enorme variedade de situações”
13

.  

Nesse sentido, pode-se apontar a cobertura viva como uma alternativa que contemple as demandas 

constitucionais e que atende aos requisitos normativos de configuração de área verde urbana. 

 

3.2.1. Benefícios ambientais no espaço urbano 

 

A maioria dos centros urbanos sofre um aumento gradual da temperatura média anual
14

. No Brasil, 

grande parte das cidades do eixo sul-sudeste, apesar de ter invernos amenos, possuem verões 

extremamente quentes e ainda sofrem com o fenômeno das ilhas de calor. O resultado disso é um 

grande gasto de energia e dinheiro em refrigeração de edifícios e, consequentemente, a liberação 

excessiva de gases do efeito estufa na atmosfera.  

Além disso, o espaço ocupado pelos prédios significa uma perda de espaço de escoamento da água 

das chuvas, o que contribui para mais enchentes e um fluxo considerável de dejetos arrastados para os 

rios, lagos, represas e praias. 

A cobertura viva é uma superfície de telhado coberto parcialmente ou completamente com plantas 

naturais. Ela ajuda a preservar o topo dos edifícios enquanto gera benefícios ambientais. Inicialmente 

                                                
12

 GBC Brasil. Certificação LEED. Disponível em: < http://www.gbcbrasil.org.br/?p=certificacao>. Acesso em: 20 out. 

2014. 
13

 MORO, Carolina Corrêa; MANTELLI, Gabriel Antonio Silveira; PROVASI, Gisela; BURJATO, Juliana de Faria; 

NAKANO, Juliana Mary Yamanaka; REBELLO, Leonardo Fernandes; SIQUEIRA, Mariana Hanssen Bellei Nunes de; 

DUQUE, Vinicius. Áreas verdes urbanas e o ideário de justiça ambiental nas políticas públicas municipais. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL, 19., 2014, São Paulo. Anais… São Paulo: Instituto Planeta 

Verde, 2014, v. 2., p. 79. 
14

 Earth Observatory. The world is getting warmer. Disponível em: <http://earthobservatory.nasa.gov/Features/ 

WorldOfChange/decadaltemp.php>. Acesso em 27 out. 2014. 
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surge para responder a duas questões climáticas primárias: temperatura e precipitação. Contudo, pode 

alcançar outros aspectos ambientais, como diminuição dos gastos com energia, valor estético, habitat 

para fauna e flora e redução da emissão de gases do efeito estufa. 

Esse tipo de telhado sustentável tem a capacidade de reduzir o escoamento da água de 50-60%
15

, 

dependendo do seu solo e das plantas utilizadas e ainda protege o material do telhado de danos do 

vento e raios UV. 

No mais, os poluentes da água e do ar, incluindo monóxido de carbono, dióxido de enxofre e óxido 

de nitrogênio, podem ser filtrados pela cobertura, enquanto as plantas podem capturar carbono e 

produzir oxigênio, trazendo um enorme benefício para a comunidade. 

 

3.2.2. Combate às ilhas de calor 

 

Um dos maiores benefícios da cobertura é a sua capacidade de combater as ilhas de calor. Isso 

ocorre à medida que as plantas cultivadas protegem a estrutura do edifício da luz solar, reduzindo a 

temperatura. Consubstancialmente, por meio do processo de evapotranspiração dos vegetais, ocorre 

uma perda de calor do ambiente. Em alguns casos a cobertura viva pode reduzir a temperatura da 

superfície em 30-60ºC e a do ambiente em 5ºC
16

.  

Um estudo canadense mostrou que, ao criar coberturas verdes em apenas 6% dos telhados 

disponíveis em Toronto, as temperaturas poderiam ser reduzidas de 1ºC a 2ºC em toda a cidade
17

.  

Diminuir a temperatura da cidade resulta em uma melhora significativa da qualidade do ar e da 

economia de energia para refrigeração. Dessa forma, um benefício adicional seria a menor emissão de 

gases do efeito estufa, gerados pela necessidade de resfriar o interior dos edifícios. Além desses gases 

que deixam de ser emitidos, a cobertura viva reduz a quantidade de CO2 na atmosfera por meio do 

sequestro de carbono durante a fotossíntese das plantas, armazenando o carbono nestas e no solo em 

que crescem. 

Concomitantemente, esses aspectos podem significar uma forma de proteção relevante das cidades 

contra o impacto das mudanças climáticas. 

 

 
                                                
15

 FOSTER, Josh; LOWE, Ashley; WIKELMAN, Steve. The Value of Green Infrastructure for Urban Climate Adaptation. 

Washington: The Center for Clean Air Policy, 2011, p. 6. 
16

 FOSTER, Josh; LOWE, Ashley; WIKELMAN, Steve. The Value of Green Infrastructure for Urban Climate Adaptation. 

Washington: The Center for Clean Air Policy, 2011, p. 7. 
17

 LIGETI, Eva. Time to tackle Toronto’s warming: climate change adaptation options to deal with heat in Toronto. 

Disponível em: <www.cleanairpartnership.org/pdf/time_to_tackle_toronto_warming.pdf>. Acesso em: 22 out.2014. 

http://www.cleanairpartnership.org/pdf/time_to_tackle_toronto_warming.pdf
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3.2.3. Absorção da água das chuvas 

 

As áreas urbanas são cobertas por superfícies asfaltadas, não porosas, que acabam com a 

permeabilidade do solo e contribuem para a ocorrência de enchentes. Mesmo em tempestades ou 

chuvas incessantes, os telhados verdes podem retardar a vazão da água pluvial ainda que já saturados, 

reduzindo o fluxo de água que iria para as galerias subterrâneas e consequentemente o custo de 

manutenção destas
18

. 

Além disso, em decorrência da sua capacidade de absorver e retardar o escoamento da água da 

chuva, a cobertura viva é uma ferramenta efetiva para, ao reduzir o volume escoado, diminuir a 

quantidade de poluentes que iriam para os leitos de água. 

 

3.2.4. Salvaguarda da biodiversidade 

 

Inicialmente as coberturas vivas eram consideradas uma alternativa pobre de habitat para animais e 

vegetais, limitado a plantas altamente dinâmicas e pouco ideal para espécies terrestres. Contudo, 

estudos mais recentes demonstram que as coberturas vivas podem ser promissoras na conservação dos 

habitats locais. 

A diversidade de espécies dependerá do tipo de substrato e da sua espessura. Uma camada fina 

pode ser menos custosa, mas dificulta ainda mais as condições de sobrevivência e permanência das 

plantas e animais na cobertura. 

Estudos na Suíça
19

 e em Londres
20

 mostram ser possível a criação de um habitat para diversas 

espécies de invertebrados (formigas, besouros, abelhas, aranhas, mosquitos, mariposas e caracóis) e 

pássaros nos telhados verdes. Eles podem se tornar novos habitats em áreas nas quais geralmente há 

uma falta de espaço adequado para a vida animal, atuando como corredores ao ligar habitats já 

existentes, facilitando o trânsito dessas espécies e servindo como refúgio a espécies raras. 

Isso mostra que, apesar das suas limitações, dependendo da forma como forem construídas, as 

coberturas vivas podem ser usadas como novo habitat para diversas espécies que perderam o seu 

espaço nas cidades. 

 
                                                
18

 GARRISON, Noah; HOROWITZ, Cara. Looking up: how green roofs and cool roofs can reduce energy use, address 

climate change, and protect water resources in southern California. Sacramento: NRDC, 2012. 
19

 BRENNEISEN, Stephan. Spaces for urban wildlife: designing green roofs as habitats in Switzerland, Urban Habitats 4, 

2006. Disponível em <http://www.urbanhabitats.org/v04n01/wildlife_full.html>. Acesso em 23 out. 2014. 
20

 KADAS, Gyongyver. Rare invertebrates colonizing green roofs in London, Urban Habitats 4, 2006. Disponível em: 

<http://www.urbanhabitats.org/v04n01/invertebrates_full.html>. Acesso em 23 out. 2014. 
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3.2.5. Aspectos sociais e psicológicos 

 

As populações de grandes e até mesmo de pequenas cidades sofrem constantemente com o estresse 

causado pelas aglomerações tanto de pessoas como de veículos e pela baixa qualidade de vida urbana. 

Ademais, os espaços verdes das cidades foram perdendo lugar para construções e calçamento, enquanto 

as casas com jardins foram substituídas por apartamentos, o que causa um efeito negativo no emocional 

dessas populações.  

Nesse contexto, as coberturas vivas podem ser uma alternativa à falta de áreas verdes nos centros 

urbanos. Seu aspecto estético de coloração verde, devido à vegetação utilizada, causa no psicológico 

humano uma sensação de bem-estar
21

, melhorando a qualidade de vida das pessoas, à medida que 

diminui a emissão de gases poluentes.  

Além disso, os telhados verdes podem ser utilizados para o plantio alimentar e para a jardinagem, 

trazendo ainda mais benefícios emocionais e sociais à população. 

 

4. BREVES CONCLUSÕES: COBERTURAS VIVAS E DIMINUIÇÃO DA VULNERABILIDADE NO ESPAÇO 

URBANO 

 

Uma vez que o processo de urbanização implica na impermeabilização do solo e na remoção da 

vegetação, são necessárias medidas para combater problemas ambientais decorrentes de tais atitudes e 

assim diminuir a vulnerabilidade dos espaços urbanos no que tange aos desastres naturais e aos eventos 

climáticos extremos. Nesse sentido, tem-se que as coberturas vivas possuem um importante papel na 

construção de cidades ambientalmente sustentáveis, visto que tais instrumentos arquitetônicos 

contribuem para a diminuição de diversos problemas ambientais, como ilhas de calor e enchentes. 

Além disso, as coberturas verdes são uma importante alternativa para combater as mudanças 

climáticas e para prevenir desastres ambientais, já que ajudam a diminuir a temperatura local, o que 

contribui na prevenção de ilhas de calor. Também auxiliam na drenagem das águas da chuva, dada a 

permeabilidade de sua superfície, retendo uma parte e drenando o excesso para um reservatório, ainda 

permitindo que esse volume seja utilizado para outros fins, como a rega da própria cobertura ou para a 

lavagem de outros espaços. Assim, diminui o escoamento superficial nas cidades, evitando 

deslizamentos de terras e a formação de enchentes, uma vez que esses problemas ambientais são 

causados pelo excesso de solo impermeabilizado nos centros urbanos. 

                                                
21

 FRANÇA, Luciano Cavalcante de Jesus. O uso do telhado verde como alternativa sustentável aos centros urbanos: opção 

viável para a sociedade moderna do século XXI, Revista Húmus, n. 4, 2012, p. 108. 
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Tendo em vista esses benefícios ambientais, pode-se concluir que as coberturas verdes são uma 

excelente alternativa para diminuir a vulnerabilidade de uma cidade, uma vez que auxiliam na 

prevenção de desastres ambientais como ilhas de calor, enchentes e deslizamentos. Dessa forma, seria 

interessante se houvessem maiores incentivos na legislação para que as construções adotassem o 

conceito do teto verde, para que assim seus efeitos benéficos pudessem ser potencializados, tornando as 

cidades vez mais seguras contra problemas derivados das mudanças climáticas. 


