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Projeto amplia possibilidades dos telhados verdes em Mato Grosso 

Para muitos, o calor de Mato Grosso é uma enorme fonte de queixas. As altas temperaturas, 
especialmente na época de estiagem, geram inúmeras reclamações.  Já para a ciência, nosso clima traz 
inspiração.  Em busca de soluções para melhorar o conforto térmico nas residências, um grupo de 
pesquisadores da Universidade do Estado de mato Grosso (Unemat) estuda o uso de telhados verdes 
como forma de tornar as casas mais frescas.  

“Vindo de Piracicaba (SP), me assustei com o calor da região. Pensei em várias maneiras de minimizar os 
efeitos do calor sem a necessidade de utilizar energia, para o ar condicionado, por exemplo. Discutindo o 
problema com colegas do Departamento de Arquitetura, ouvi como uma das alternativas a utilização de 
telhados verdes”, explica o coordenador do projeto, professor do Departamento de Engenharia de 
Produção Agroindustrial da Unemat de Barra do Bugres, Tadeu Miranda de Queiroz, engenheiro agrícola, 
doutor em Agronomia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de 
São Paulo (USP).  

A equipe é formada ainda pelo doutor Rivanildo Dallacort, pelos mestres João Carlos Machado Sanches e 
Minéia Capellari Fagundes e pelos bolsistas Ariel Menezes Magalhães, Nathan Lousada Vieira e Aline 
Togoe Fernandes. 

 O projeto é realizado em parceria com o curso de Arquitetura e Urbanismo, formando assim uma equipe 
interdisciplinar. O telhado verde é uma estrutura que tem, basicamente, quatro níveis: sobre a laje 
impermeabilizada é colocada uma manta que impede a passagem da água para a estrutura do teto, 
evitando infiltrações. Por cima, vem uma camada que armazena parte da água. Em seguida é colocada a 
terra, com uma proteção para evitar que ela seja atingida pela ação dos ventos. Nesta base, são 
plantados os vegetais, geralmente, gramíneas.  

A lista de benefícios das coberturas vegetais é extensa.  Além da redução do calor, o pesquisador 
enumera o efeito estético, redução de ruídos no interior das casas, filtragem do ar externo, regulação da 
umidade relativa do ar e economia de energia – já que uma residência menos quente dispensa ou reduz 
significativamente o uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. No entanto, a questão do uso da 
água preocupava os cientistas. Num estado com um grande período de estiagem como Mato Grosso, 
como ficaria a irrigação desses telhados nos meses mais secos do ano? 

O projeto propôs a instalação das coberturas ecológicas em conjunto com a implantação de reservatórios 
para acumular chuva.  Assim, o excesso de água recolhido durante os meses de verão seria utilizado para 
manter os telhados verdes durante a seca.  “As informações desse trabalho serão úteis para o 
planejamento da irrigação dos telhados no período de estiagem (seca) e veranico. Isto porque, é 
importante manter a vegetação do teto em pleno desenvolvimento vegetativo durante todo o ano, a fim de 
gozar dos benefícios”, afirma o professor Tadeu. 

Para verificar essa viabilidade, os integrantes do projeto calcularam se o excedente de chuva ao longo do 
ano seria suficiente para fazer essa manutenção. O cálculo foi relativo às cidades de Cáceres, 
Rondonópolis e Sinop.  A partir de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi feito um 
balanço hídrico que levou em conta o tempo de estiagem e o volume de chuva registrado nas três 
cidades. 
  
Sinop, na região Amazônica, tem grande quantidade de chuvas e um período de seca que vai de maio a 
outubro.  Os pesquisadores verificaram que no município haveria um excedente de água da chuva que 
poderia irrigar o telhado verde durante todo o estio – e ainda haveria uma sobra de quase 150%.  



  
Já em Rondonópolis, a estiagem é mais pronunciada: vai de abril a dezembro. Nesse caso, foi constatado 
um déficit hídrico. O volume acumulado durante as chuvas supriria 75% da necessidade de irrigação do 
telhado na seca.  Outros 25% teriam que ser complementados com água da rede normal.  O mesmo 
aconteceria em Cáceres. Com apenas quatro meses de chuvas na cidade, o reservatório conseguiria 
acumular menos da metade da necessidade de água do telhado verde durante a estiagem. A irrigação 
teria que ser suplementada em de 59%. 

Nestes casos, o estudo aponta soluções para quem deseja investir no telhado verde mesmo assim.  Entre 
as alternativas, está o reaproveitamento de água residencial - do banho e do enxague da máquina de 
lavar, por exemplo. Outra possibilidade é realizar apenas a irrigação mínima para manter a planta viva. 
Essa opção, no entanto, tem como desvantagens afetar a estética do telhado e reduzir o conforto 
ambiental proporcionado pela cobertura vegetal justamente na época em que ela é mais necessária. 
  
Um estudo do arquiteto Jörg Spangenberg, feito em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), 
demonstrou que a utilização de telhados ecológicos em uma grande quantidade de casas poderia diminuir 
em até 2o C a temperatura num centro urbano. O pesquisador constatou que, em residências, a 
temperatura na superfície da laje diminui até 15o C com a adoção do sistema.  

Aqui, a equipe preparava a maquete para demonstrar como seria o funcionamento da estrutura proposta 
no projeto. 

O estudo mato-grossense avança ao tratar também do uso racional dos recursos hídricos. “A possibilidade 
de divulgar essa técnica, mostrando uma fonte ecológica e econômica de água (um dos maiores gargalos) 
para irrigação é uma das motivações para este estudo”, destaca o professor Tadeu.   O pesquisador 
identificou que há muitos problemas de distribuição de água no Estado, principalmente nas periferias das 
cidades.  “Enquanto os mais abastados utilizam água potável para irrigação de jardins, os menos 
favorecidos financeiramente, da periferia, muitas vezes não têm água nem para cozinhar e essa é uma 
realidade bastante comum, como se pode acompanhar regularmente e repetidamente pelo noticiário”, 
analisa. 
  
Outro impacto positivo dos reservatórios para a coleta de água da chuva é a diminuição dos 
alagamentos.   As cidades que têm grande cobertura de asfalto e áreas úmidas degradadas costumam 
sofrer com o problema, já que não há áreas suficientes para absorção da água pelo solo. “A água 
armazenada minimiza essa situação”, reflete o professor. 

O projeto já foi encerrado, mas não deve demorar muito para se tornar realidade no mercado. Uma 
maquete do sistema foi exibida durante o evento estadual da Semana Nacional de Tecnologia 2011, 
realizado em outubro passado, no Centro de Eventos do Pantanal e chamou a atenção de 
investidores.  “Na nossa região há uma empresa interessada em patrocinar uma casa modelo utilizando 
todo tipo de aproveitamento energético, sendo um deles o uso de ‘teto ecológico’. Nesta casa modelo 
cogita-se projetar um reservatório suficiente para acumular todo o potencial de excesso de pluviosidade e 
este provavelmente será enterrado sob a área da garagem”, adianta o professor Tadeu. 

Mas o pesquisador alerta: não é qualquer casa que pode receber a estrutura.  Adotar a cobertura 
ecológica exige acompanhamento de um arquiteto e - mesmo assim – a maioria das construções não tem 
capacidade para suportar o peso do telhado verde. 

“A viabilidade econômica não foi medida ainda para o Brasil (é um campo aberto para as pesquisas), 
todavia, sabe-se que a escolha por esse tipo de cobertura eleva consideravelmente o valor da edificação, 
mas em contrapartida o proprietário estará gozando de maior conforto térmico e acústico, melhor efeito 
estético e utilização de uma cobertura sustentável e renovável”, resume. 

Ele acredita que, no futuro, os custos podem ser reduzidos com políticas públicas de incentivo aos tetos 
ecológicos. “Por exemplo, os governos municipais poderiam oferecer desconto no IPTU na mesma 
proporção da cobertura verde, ou seja: uma casa onde 50% da cobertura ocupada por telhado verde, o 
proprietário poderia ter 50% de desconto no IPTU. Se a cobertura fosse 100% de telhado verde, o 
proprietário poderia ter 100% de desconto. Isso por um período de 10 ou 15 anos”, sugere, lembrando que 
melhorar a vida nas grandes cidades é uma missão que todos devem abraçar desde já. 

 


