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Resumo 

Este artigo tem como objetivo apresentar a solução empregada pelo time da Enactus UFRJ à 

problemática das Ilhas de Calor Urbanas, existentes, sobretudo, em locais de comunidade. 

Para tanto, por meio do projeto Teto Verde, busca-se levar a tais lugares, negligenciados pelo 

poder público, uma tecnologia de telhados verdes acessível, compatível com a realidade 

encontrada e sustentável. Para isso, faz-se uso de uma técnica que emprega camadas geotêxtis 

e de material impermeabilizante, podendo este último ser composto por banners em desuso, 

para fixação de espécies vegetais. Com isso, juntamente a ações de educação ambiental e 

capacitações na comunidade, pretende-se empoderar os moradores e contribuir para o seu 

desenvolvimento sustentável, impactando-os por meio do empreendedorismo social. 
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Abstract 

This article aims to present a solution employed by the Enactus UFRJ team to solve Urban 

Heat Islands issues, which occur commonly in slum communities (favelas). For that, project 

Teto Verde searches for those particular areas, which lack the presence of state driven housing 

policies, and brings them an accessible green roof technology that is both sustainable and 

compatible with the attributes of said communities. The technology employed makes use of 

geotextile layers and waterproof material, which can be replaced by unused vinyl banners. 

Along with environmental education and workshops in the communities, the project works 

towards empowering the residents and contributing to their sustainable development, through 

social entrepreneurship. 

Keywords: green roofs; metropolitan heat islands; sustainability; banner; social 

entrepreneurship 
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INTRODUÇÃO 

Uma das principais problemáticas encontradas atualmente em meio às comunidades é 

a existência do fenômeno chamado de Ilha de Calor Urbana, ocasionado pelo crescimento 

imoderado das cidades e agravado pelo emprego, em tais áreas, de materiais propícios à alta 

absorção de calor, como o concreto e o amianto. Tal evento, de natureza artificial, consiste no 

maior estoque de energia e atenuação de sua dissipação, fato que gera situações de stress 

térmico e desconforto (LUCENA et al, 2015). Aliada a esses elementos e agravante à 

circunstância, a escassez de áreas verdes nessas localidades gera um cenário caótico. Dessa 

forma, a partir da verificação de tais elementos, pode-se atribuir a esse transtorno uma 

realidade que segrega os mais vulneráveis, como o analisado pelo estudo realizado: 

 

A espacialização verificada comprova que a situação social e a renda também 

definem os espaços de maior conforto e desconforto térmico urbano estabelecendo 

outro tipo de segregação espacial, a “segregação socioambiental”. Assim, os espaços 

de maior conforto, que predomina a ilha de frescor, estão localizados nas áreas de 

melhor infraestrutura urbana, com material de construção mais sustentável e na 

proximidade das amenidades do “verde” (parques e florestas) e do “azul” (o mar e a 

lagoa). Os espaços com maior desconforto, com maiores focos da ilha de calor, estão 

situados nas áreas com infraestrutura urbana precária, de material urbano de pior 

qualidade e ausentes ou distantes das amenidades da natureza, constituindo espaços 

insalubres, mais comuns nos bairros de periferia e nas favelas. (LUCENA et al, 

2015, p. 204). 

 

Nesse contexto surge, então, o projeto Teto Verde da Enactus UFRJ, o qual trabalha 

em parceria com o projeto Teto Verde Favela, fundado por Luis Cassiano, morador da 

comunidade Parque Arará no Rio de Janeiro. Tal trabalho visa levar às comunidades uma 

tecnologia de telhado verde acessível e compatível com a realidade nesses locais, sendo capaz 

de oferecer maior conforto térmico nas residências, bem como a perspectiva de 

desenvolvimento sustentável no local. Seu diferencial consiste, sobretudo, na possibilidade de 

implementação de um telhado verde sem a necessidade de terra como substrato, o que torna 

sua estrutura demasiadamente mais leve que os mesmos telhados construídos de maneira 

convencional. Tal fato é de extrema importância para a área na qual o projeto atua, dado que, 

geralmente, nas construções encontradas em uma comunidade não se tem um estudo 
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estrutural, não há fiscalização às obras, e, com isso, implementar estruturas pesadas pode 

oferecer riscos aos moradores. Além disso, com o intuito de tornar a tecnologia ainda mais 

praticável, durante a instalação dos telhados, em substituição à camada constituída por uma 

membrana impermeabilizante de PVC, são utilizados banners em desuso, os quais possuem as 

mesmas propriedades de impermeabilização e, além de baratear o custo da técnica, oferecem 

destino a um resíduo de difícil degradação na natureza e amplamente presente no nosso dia a 

dia. Ademais, outro objetivo suprido pela iniciativa é o de aumento de áreas verdes nas 

comunidades, propiciando, dessa maneira, os benefícios da técnica não somente àqueles 

moradores portadores de um telhado verde instalado, mas também ao seu entorno. 

 

OBJETIVOS 

O projeto tem o intuito de levar às comunidades uma melhoria na qualidade de vida 

associada ao aumento da consciência ambiental, para tanto, é buscado, além da instalação de 

telhados, a promoção de eventos em estabelecimentos da comunidade, como escolas e 

instituições, que valorizem tal aspecto. Atualmente, seu local de atividade é a comunidade do 

Arará, localizada no bairro de Benfica, Rio de Janeiro. 

Além disso, também busca-se por um alinhamento do projeto com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. Dentre os dezessete 

pontos propostos, o projeto engaja-se em dez, sendo eles: (1) Erradicação da pobreza; (4) 

Educação de qualidade; (8) Trabalho decente e crescimento econômico; (9) Indústria, 

inovação e infraestrutura; (10) Redução das desigualdades; (11) Cidades e comunidades 

sustentáveis; (12) Consumo e produção responsáveis; (13) Ação contra a mudança global do 

clima; (15) Vida terrestre; (16) Paz, justiça e instituições eficazes. 

Sendo assim, pretende-se que por meio da atuação do projeto com o objetivo de 

capacitar moradores para a construção de tetos verdes, seja possível, no futuro, gerar um 

empreendimento de instalação de tais telhados rentável à comunidade. Dessa maneira, uma 

população antes preterida pode ter sua realidade, de fato, impactada: estabelece-se uma 

solução para os problemas relacionados às Ilhas de Calor, aumenta-se a área verde no local, 

há o aumento da consciência ambiental, capacitações são levadas aos moradores e, por fim, é 

possível que haja um retorno financeiro para os envolvidos.  

 

METODOLOGIA 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

Baseada na tese de doutorado de Bruno Rezende Silva, a técnica empregada na 

construção dos tetos verdes do projeto estabelece como condições primordiais à sua aplicação 

apenas dois requisitos: a existência de inclinação no telhado e a capacidade deste em suportar 

o peso da cobertura verde. Essas exigências são indispensáveis devido à necessidade de que 

haja o escoamento da água utilizada para irrigação e, portanto, esta não crie poças; além disso, 

também é preciso que o esforço exigido pela camada vegetal seja suportado, pois, embora 

mais leve que os demais métodos existentes, ainda há a presença de uma carga estrutural extra 

na construção. 

Após atendidas tais premissas, pode-se, enfim, dar continuidade ao processo de 

instalação da cobertura, o qual consiste na sobreposição de três camadas: sendo a primeira um 

geotêxtil mais fino para proteção do sistema; a segunda uma camada impermeabilizadora que 

evita a infiltração da água e perfuração das telhas pelas raízes das plantas; e a terceira uma 

outra camada de geotêxtil, dessa vez mais grosso, que funciona como substrato para as 

plantas, substituindo a terra. Pode-se dizer, assim, que esse sistema faz uso de uma técnica 

hidropônica para a construção de telhados verdes, pois dispensa o uso do solo para cultivar 

plantas. 

Como o primeiro procedimento a ser feito, tais aparatos devem ser previamente 

cortados com as dimensões da área em que serão empregados, estabelecendo-se uma medida 

adicional de dez centímetros em cada aresta de todas as camadas utilizadas. Depois disso, 

segue-se para etapa onde os revestimentos serão fixados na superfície da cobertura; para isso 

é preciso que haja uma limpeza prévia no local, a fim de que não exista qualquer objeto capaz 

de perfurar o material. Logo, com o auxílio de cola de poliuretano e silicone, é fixada a 

primeira camada de geotêxtil RT10, não tecido, de 3 mm de espessura e 10 kN de tensão para 

ruptura. Em seguida, a partir da utilização da mesma cola, a camada impermeabilizante de 

PVC, que pode ser formada por banners, é então fixada por cima do primeiro revestimento. 

Por fim, a última camada, constituída por geotêxtil RT16, não tecido, de 5 mm de espessura e 

16 kN de tensão para ruptura, seguindo os mesmos procedimentos anteriores, é colada sobre a 

lona impermeabilizante. Dessa forma, firma-se, então, sobre a terceira camada a cobertura 

vegetal: composta por plantas específicas, adaptadas a condições extremas, de espécies como 

a Callisia repens e Kalanchoe fedtschenkoi, capazes de se reproduzirem rapidamente e 

resistirem às altas temperaturas enfrentadas. É válido ainda salientar que indica-se a 

existência, para cada metro quadrado de telhado verde, de cerca de 10 a 20 mudas de planta. 
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Cabe, ainda, ressaltar que a união dos banners empregados, quando necessário, se dá 

por meio de solda por termo-fusão, a fim de que se evite a possibilidade de vazamentos na 

camada. Desse modo, o procedimento consiste em uma união por aquecimento das faces dos 

painéis a serem emendados. 

No tangente à manutenção dos telhados, é necessário o estabelecimento de um sistema 

de irrigação. Esse pode ocorrer manualmente com uma mangueira ou regador, caso haja uma 

facilidade do morador de acesso à cobertura, e, nos casos onde isso é mais difícil, pode-se 

empregar um sistema semiautomatizado. Este último é constituído por um conjunto de canos 

de PVC e conexões ligados a um reservatório de água e, por meio do gotejamento gerado por 

um cano com pequenos furos fixado na parte superior do telhado, de maneira a abranger todo 

o seu comprimento, é possível que a inclinação deste possibilite o escoamento da água por 

toda a extensão da cobertura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Desde o início de sua trajetória, em 2016, o projeto Teto Verde já chegou a alcançar 

cerca de 580 pessoas, impactando-as de maneira direta ou indireta. Tais contatos ocorreram de 

diversas maneiras: por meio da troca de conhecimentos e capacitações a respeito da instalação 

de telhados verdes e empreendedorismo, ações lúdicas de conscientização ambiental e, até 

mesmo, ações efetivas de implementação dos telhados, que contaram com a participação dos 

envolvidos. 

Além disso, em sua história, o projeto já chegou a contribuir com a construção de três 

telhados verdes: um localizado no estabelecimento Flash Burguer na comunidade do Arará, 

RJ, e outros dois localizados na Casa Ronald McDonald, instituição filantrópica que presta 

assistência a jovens portadores de câncer, na região da Tijuca, RJ. Em todos esses lugares foi 

possível oferecer um maior conforto àqueles que diariamente convivem com os problemas do 

clima nem um pouco ameno da cidade carioca. 

Tais afirmações são comprovadas por meio das experiências do projeto com o telhado 

verde construído, utilizando-se a mesma técnica, na casa do parceiro Luis Cassiano, na 

comunidade do Arará. Em estudos realizados durante a elaboração da tese de doutorado de 

Bruno Rezende Silva, foi validada a eficiência dessa estrutura. Medindo-se a temperatura sob 

o telhado verde na casa e no telhado de um vizinho com as mesmas características, foi 

possível registrar uma atenuação térmica bastante expressa em torno de 20 °C (SILVA, 2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa forma, pode-se notar o grande potencial do projeto Teto Verde da Enactus 

UFRJ e sua capacidade de impactar vidas. Por meio da utilização de tecnologia acessível e 

condizente às condições encontradas nas comunidades, é possível promover mudanças de 

perspectiva através do empreendedorismo social, sanando, ainda, problemas referentes à 

negligência de políticas públicas. 

Cabe também ressaltar que, além de uma alternativa tecnológica, o Teto Verde é 

também uma alternativa sustentável, pois por meio dele é possível melhorar a qualidade de 

vida de uma população antes preterida e, além disso, pode-se ter um destino adequado a um 

resíduo produzido em larga escala, mas que não possui fácil degradação na natureza. Segundo 

Gisele Barbosa, são exatamente esses aspectos que evidenciam a sustentabilidade, que 

consiste em uma consequência do desenvolvimento social, econômico e da preservação 

ambiental (BARBOSA, 2008). Sendo assim, o Teto Verde tem a capacidade de contribuir 

para alavancar a trajetória de comunidades por meio de tecnologia aliada à sustentabilidade. 
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