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RESUMO  

Com a realização desta dissertação pretende-se abordar um conceito inovador que possibilita uma 
diminuição dos impactos da indústria da construção assim como garante um desenvolvimento 
sustentável das cidades. As coberturas verdes apresentam inúmeros benefícios, principalmente de ordem 
ambiental e social. Este sistema tem a capacidade de reter parcialmente as águas pluviais diminuindo os 
riscos de cheias nas cidades, assim como reduzir as temperaturas ambientes das cidades (efeito ilha de 
calor urbana). Estes benefícios abrangem toda uma comunidade e por isso os municípios apresentam 
um papel fundamental na divulgação e sensibilização dos benefícios do sistema à sua população. Assim, 
já muitos países e cidades apresentam modelos de incentivos ou obrigatoriedade à aplicação do sistema.  

Pelo contrário, Portugal encontra-se ainda em atraso relativamente a esses países. Por essa razão, de 
forma a desenvolver um modelo de incentivos para o país, realizou-se um estudo a fim de avaliar a 
influência do desenvolvimento económico e do clima dos países incentivadores na oferta de modelos de 
incentivos. Constatou-se que a maioria dos países incentivadores são os países mais desenvolvidos e os 
países que apresentam mais pluviosidade, apresentando modelos de incentivos há muitos anos. Tal, 
mostra que estes países possuem maiores preocupações ambientais que os países menos desenvolvidos.  

Muitos estudos referem que o sistema tem propriedades isolantes, particularmente a camada de 
substrato. Com o objetivo de entender a influência do sistema na redução da espessura de isolamento 
térmico necessária para fins regulamentares, procedeu-se à realização de um pequeno estudo. Concluiu-
se que a redução da espessura de isolamento térmico não foi muito significativa sobretudo em coberturas 
verdes extensivas.  

Por outro lado, a pouca aplicabilidade de coberturas verdes em Portugal apoia-se principalmente na falta 
de empresas especializadas e nos elevados custos associados. Neste trabalho, apresenta-se a tipologia 
do sistema, os seus materiais constituintes, as suas principais patologias, assim como algumas fichas de 
pormenores construtivos que poderão ser úteis para todos os intervenientes presentes na sua execução. 
Apresentam-se ainda os custos do sistema pelo mundo e estimam-se os custos que lhe estão inerentes 
em Portugal. O custo de aplicação e o custo de manutenção (incluindo inspeções) de uma cobertura 
verde são superiores aos de uma cobertura em terraço. 

 

PALAVRAS-CHAVE: coberturas verdes, incentivos, patologias, pormenores, custos 
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ABSTRACT  

This dissertation intends to approach an innovative concept that allows a reduction of the impacts of the 
construction industry as well as guarantees a sustainable development of the cities. Green roofs have 
numerous benefits, mainly environmental and social. This system has the capacity to partially retain 
rainwater reducing the risk of flooding in cities, as well as reducing the ambient temperatures of cities 
(urban heat island effect). These benefits cover an entire community and therefore counties play a key 
role in publicizing and sensitizing the benefits of the system to its population. Thus, many countries and 
cities already have models of incentives or mandatory application of the system. 

On the contrary, Portugal is still lagging those countries. For this reason, in order to develop a model of 
incentives for the country, a study was carried out to evaluate the influence of the economic development 
and the climate of the incentive countries in the offer of incentive models. It has been found that most 
of the incentive countries are the most developed countries and the countries with the highest rainfall, 
presenting incentive models for many years. This shows that these countries have greater environmental 
concerns than the least developed countries. 

Many studies report that the system has insulating properties, particularly the substrate layer. In order 
to understand the influence of the system on the reduction of thermal insulation thickness required for 
regulatory purposes, a small study was carried out. It was concluded that the reduction of thermal 
insulation thickness was not very significant, especially in extensive green roofs. 

On the other hand, the low applicability of green roofs in Portugal is mainly due to the lack of specialized 
companies and the associated high costs. In this work, are present the typology of the system, its 
constituent materials, its main pathologies, as well as some construction details that may be useful for 
all the actors involved in its execution. The costs of the system are presented worldwide and the costs 
inherent in Portugal are estimated. The application cost and maintenance cost (including inspections) of 
a green roof is higher than those of a terrace roof.  

 

KEYWORDS: green roofs, incentives, pathologies, details, costs 
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1  
Introdução 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO GERAL 

O constante aumento da população mundial aliado à crescente migração dos habitantes das zonas rurais 
para as zonas urbanas levam a um grande crescimento de população nas cidades. Estima-se que, até 
2050, a percentagem de pessoas a viverem nas cidades aumentará cerca de 13%, passando assim para 
os 68%, isto é, 6,7 mil milhões de pessoas (United Nations, 2018a). De forma a atender às necessidades 
da população, a perda de espaços verdes para a implementação de áreas impermeáveis como estradas e 
edifícios, é inevitável. Tal leva ao aparecimento do risco de cheias e ao aumento do efeito de ilha de 
calor urbana. Os municípios necessitam então, de adotar medidas e estratégias para garantirem um 
menor impacto das áreas construídas e promover um desenvolvimento sustentável das suas cidades.  

Tendo em conta que cerca de 20 a 25% da área urbana pertence a coberturas (Besir e Cuce, 2018), a 
implementação de coberturas verdes poderá ser uma boa solução para a mitigação dos efeitos negativos 
da urbanização das cidades e das alterações climáticas. Entende-se como cobertura verde, uma 
combinação de várias camadas situadas no topo de uma cobertura, sendo a última camada de origem 
vegetal.  

Existem já inúmeras cidades que incentivam ou obrigam a adoção deste sistema construtivo. As 
coberturas verdes possuem um conjunto significativo de vantagens a seguir definidas (Shafique, Kim e 
Rafiq, 2018):  

 Retenção da água da chuva reduzindo o escoamento e atrasando o pico de cheia nos coletores 
urbanos das cidades; 

 Aumento do conforto térmico, reduzindo as necessidades energéticas e os gastos associados e 
consequentemente a redução da libertação de gases com efeito de estufa para a atmosfera; 

 Limpeza do ar nas cidades, através da absorção de poeiras finas prejudiciais à saúde, pela 
vegetação; 

 Redução da ilha de calor urbana; 
 Promoção da biodiversidade; 
 Valorização imobiliária; 
 Possibilidade de produção de alimentos locais nas cidades; 
 Promoção de áreas recreativas e de lazer; 
 Melhoria da paisagem urbana. 

Apesar dos benefícios apresentados, este sistema também apresenta inconvenientes. O custo associado 
ao sistema é um dos principais levando à pouca aplicabilidade em Portugal.  
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1.2. OBJETIVOS E METODOLOGIA DE TRABALHO 

Pretende-se com o desenvolvimento desta dissertação atingir os seguintes objetivos: 

 Dar a conhecer os principais incentivos oferecidos por diversos países e avaliar a influência do 
desenvolvimento económico e do clima na definição do tipo de incentivos; 

 Propor um modelo de incentivos para os municípios portugueses tomando como exemplo a 
experiência de outros municípios e países; 

 Quantificar a redução da espessura de isolamento térmico pela implementação de uma cobertura 
verde; 

 Expor as principais patologias que possam vir a ocorrer numa cobertura verde;  
 Elaborar fichas de pormenores construtivos para apoio na execução de uma cobertura verde; 
 Apresentar e quantificar os custos que podem estar associados ao sistema do início ao fim da 

vida útil.  

A metodologia deste trabalho assentará na pesquisa bibliográfica e na reflexão metodológica sobre 
concessão, dimensionamento e especificação de coberturas verdes. Pretende-se focar em todos os 
aspetos das coberturas verdes sobretudo na parte mais técnica sem nunca desprezar a importância da 
parte botânica.  

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente capítulo introdutório faz uma breve introdução ao tema das coberturas verdes, apresenta os 
objetivos pretendidos no final do trabalho e define a sua estrutura.  

O segundo capítulo, dedicado aos incentivos à aplicação de cobertura verdes pelo mundo, inicia-se pela 
descrição histórica das coberturas verdes desde o seu aparecimento até aos dias de hoje, no mundo e em 
Portugal. É ainda realizado um estudo de síntese sobre países que incentivam a aplicação de coberturas 
verdes, em função do clima e do desenvolvimento económico. E, por fim, propõe-se um modelo de 
incentivos para os municípios portugueses.  

O terceiro capítulo, tem como objetivo a apresentação da tipologia de coberturas verdes, os seus 
materiais constituintes assim como os sistemas que lhe podem estar associados. A quantificação da 
influência das coberturas verdes na espessura de isolamento térmico, em termos regulamentares, é ainda 
abordada.  

No quarto capítulo, são apresentadas as patologias mais comuns nas coberturas verdes, assim como 
vários pormenores construtivos que devem estar presentes para uma boa execução, funcionamento e 
durabilidade do sistema.  

No quinto capítulo apresentam-se os custos associados a este sistema. Os custos de aplicação e os de 
manutenção são referidos e quantificados para diversos países incluindo Portugal. Será ainda realizada 
uma comparação do sistema com uma cobertura tradicional em terraço, em termos de custos.  

No capítulo final enumeram-se as conclusões e propõe-se desenvolvimentos futuros. 
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2  
Caracterização de Modelos de 

Incentivos 
 

 

2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS COBERTURAS VERDES 

Ao longo dos últimos séculos surgiram exemplos pontuais de coberturas verdes. No entanto, hoje, existe 
uma preocupação ambiental que tem conduzido a incentivos à sua aplicação.  

 

2.1.1. NO MUNDO 

As primeiras referências históricas relativas a este tipo de solução, remontam à antiga civilização da 
Suméria, na antiga Mesopotâmia, onde atualmente se encontra o Iraque.  Recuando ao ano de 2250 a.C., 
o Zigurate de Ur era uma pirâmide feita de pedra, que tinha cerca de 21 metros e possuía árvores nos 
seus terraços. Hoje em dia, é considerado o maior monumento ainda existente da Suméria. Pulando para 
o séc.VI a.C., junto ao rio Eufrates, foram construídos os famosos jardins suspensos da Babilónia, 
pertencentes ao palácio do Rei Nabucodonosor II (Fig. 2.1). Este ordenou a sua construção para agradar 
a sua mulher que sentia falta das montanhas verdejantes da sua terra natal. São considerados como uma 
das sete maravilhas do mundo antigo, mas também como a maravilha menos conhecida pois não existe 
nenhum vestígio arqueológico que comprove a sua existência. Os jardins, ao contrário do que o nome 
indica, não eram suspensos, mas sim plantados sobre os diversos terraços com áreas de 1200 a 1800 m2. 
Apoiados por coluna de 25 metros de altura, os terraços foram impermeabilizados com camadas de tijolo 
cozido e folhas de chumbo, sendo posteriormente revestidos com terra e vegetação. A irrigação era 
realizada através de poços que elevava a água do rio Eufrates até às cotas superiores dos jardins, 
descendo por gravidade de terraço em terraço (Coelho, 2014; Costa, 2010; Raposo, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2.1- Os jardins da Babilónia 

(Shimmin, 2013) 
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Nas civilizações romanas, o uso de vegetação nas coberturas também pode ser encontrado. Em Itália, o 
Mausoléu de Augusto (Fig. 2.2), na cidade de Roma, que data do ano 28 a.C., é um dos vários exemplos 
(Dias, 2014). Também na cidade de Pompeia, foram encontradas 3 Villas que se encontravam soterradas 
pelas cinzas do vulcão Vesúvio, devido à sua erupção em 79 d.C. Uma delas, a Villa dei Misteri, possui 
um terraço onde, após as escavações, foram descobertas raízes de plantas na sua cobertura (Costa, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A norte da Europa, nos climas mais frios da Escandinava, as populações medievais, mais conhecidas 
como Vikings, cobriam as paredes e os telhados das suas habitações com relva ou algas com o objetivo 
de proteger e isolar. Estas habitações são apelidadas de “Sod Roofs” (coberturas com relva) (Fig. 2.3) e 
ganharam maior popularidade no séc. XIX mantendo-se até hoje. Como impermeabilização destas 
coberturas, eram usadas cascas de bétula (Coelho, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na idade média, existiram exemplos pontuais de coberturas verdes. Estas só eram usadas em locais com 
poucos terrenos de plantação. No Norte de França, numa pequena ilha chamada Mont Saint-Michel, 
integrou-se vegetação na abadia que nela se localiza. Apesar da abadia ter sido construída no ano de 708 
d.C., a cobertura verde só foi implementada no séc. XIII. Já em Itália, a torre Guinigi, possui na sua 
cobertura, a 44 metros de altura, uma plantação de 7 carvalhos sobre canteiros de tijolos, regados através 
de um sistema de rega subterrâneo. A sua construção começou no ano de 1384 na cidade de Lucca (Dias, 
2014). 

A cobertura ajardinada do palácio Piccolomini (Fig. 2.4), na cidade italiana de Pienza, é um grande 
exemplo do período Renascentista, ainda preservado. Construído no séc. XV, a mando do atual papa da 

Fig. 2.2- O Mausoléu de Augusto, atualmente 

(Rizzoli, 2017) 

Fig. 2.3- A igreja Hofskirkja na Islândia, 

construída em 1884 (Jewell, 2016) 
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época, Papa Pio II, com o objetivo de urbanizar e dar uma nova vida à sua terra natal (Costa, 2010; Dias, 
2014). O palácio possui um terraço sobrelevado sobre o qual se encontra um jardim com canteiros de 
buxo (Coelho, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No período Barroco, deu-se maior importância ao aspeto estético, ligando os jardins à paisagem. Os 
espaços verdes nas coberturas, na Rússia Czarista, eram vistos como um sinal de ostentação (Costa, 
2010). Como exemplo, tem-se a cobertura verde do palácio Kremlin, na cidade de Moscovo, do séc. 
XVII. O jardim de 4 hectares localizava-se no terraço ao nível dos quartos e existiam ainda mais dois 
terraços localizados a um nível mais baixo, perto do rio Moscou. A impermeabilização destes jardins 
foi executada com recurso a chapas de chumbo. No terraço mais alto, foram necessárias 124 toneladas 
deste material tendo como consequência, a realização de um reforço com vigas de ferro na estrutura 
inferior. Infelizmente, esta obra já não existe, tendo sido demolida em 1773 de forma a abrir caminho 
para o novo palácio (Coelho, 2014; Costa, 2010).  

Ainda no período Barroco, mais precisamente em 1764, Catarina II ordenou a construção de um jardim 
na cobertura do Museu de Inverno (Fig. 2.5), em São Petersburgo, ao arquiteto italiano Rastrelli (Simões, 
2012). Juntamente com a construção do jardim, mandou também construir o edifício Hermitage, 
adjacente ao palácio, que atualmente pertence ao famoso museu de arte. Das galerias do museu, é 
possível obter uma visualização desse jardim que se encontra num pátio retangular e que possui uma 
coleção de estátuas gregas (Dias, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4- Jardins localizados na cobertura do 

Palazzo Piccolomini, em Itália (Aponovich & 

Johansson, 2012) 

Fig. 2.5- Jardins na cobertura do museu de Inverno, 

na Rússia (Rzhevsky, 2016) 
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Do romantismo, não existem registos de jardins nas coberturas, o que não quer dizer que não existam 
obras pontuais com este sistema, principalmente em edifícios privados de famílias mais abastadas 
(Costa, 2010).  

A Revolução Industrial, decorrida nos séculos XVIII e XIX, permitiu uma grande expansão da indústria, 
mas também o aparecimento de uma despreocupação com a poluição gerada por essa expansão, criando 
riscos para a saúde pública e para o meio ambiente. Só no final do século XIX, é que a população 
começou a consciencializar-se de que seria necessário procurar medidas de forma a inverter o rumo 
negativo derivado da revolução.  

Assim, no início do séc. XX, surge o Modernismo, e com este, o aparecimento do betão, caracterizado 
como um material de construção barato e com ótimos desempenhos. Este material possibilitou o 
aparecimento de um sistema construtivo que permitiu a construção em altura e com maior capacidade 
de cargas. Surgiram então os telhados planos que mais tarde viriam possibilitar o desenvolvimento e a 
expansão das coberturas verdes (Coelho, 2014; Costa, 2010). 

Ainda no século XX, os grandes pioneiros e influenciadores das coberturas verdes nesse período, foram 
os arquitetos Frank Lloyd Wright e Le Corbusier. Apesar de apresentarem filosofias arquitetónicas 
radicalmente diferentes, ambos transformaram as coberturas como espaços funcionais nos edifícios por 
eles desenhados (Costa, 2010; Simões, 2012) e introduziram nelas vegetação. Nenhum deles, estava 
consciente dos benefícios ambientais e económicos que essa vegetação poderia oferecer (Yahya, 2015).   

Wright utilizou as coberturas como uma extensão dos espaços interiores. Não se pode afirmar que ele 
aplicou vegetação em toda a área das suas coberturas, mas sim em pequenos canteiros. O Midway 
Garden situado em Chicago, construído no ano de 1914 e demolido em 1929 devido a graves problemas 
financeiros, é uma das obras mais reconhecidas do arquiteto Wright. Este edifício possuía uma cobertura 
funcional com uma esplanada rodeada por sebes. Similarmente a este projeto, Wright concebeu ainda 
pequenas áreas ajardinadas nas coberturas do edifício Larkin building do ano 1904, em Nova Iorque, e 
no Hotel Imperial de 1922, em Tóquio. Ambos demolidos em 1950 e 1967, respetivamente (Simões, 
2012). 

A partir de 1920, o arquiteto Charles Edouard Jeanneret mais conhecido por Le Corbusier começou a 
projetar de forma sistemática áreas verdes nas coberturas das habitações de famílias mais abastadas. É 
o caso da Villa Savoye (Fig. 2.6), em Paris, concebida entre os anos 1928 e 1931, que incluía na sua 
cobertura em terraço pequenas plantações perenes sobre canteiros sobrelevados (Coelho, 2014). É ainda 
de referir que no ano de 1926, publicou os cinco elementos essenciais da arquitetura moderna nos quais 
o ponto número quatro se referia aos terraços jardins (Costa, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6- Villa Savoye projetada pelo arquiteto 

Le Corbusier (Almeida, 2019) 
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Por volta dos anos 60, iniciou-se uma preocupação com a rápida perda de espaços verdes e a má 
qualidade do ar em zonas urbanas (Peck e Kuhn, 2003). Países como a Alemanha e a Suíça realizaram 
desde aí intensas investigações com o objetivo de desenvolver novas tecnologias e novos materiais para 
a execução de coberturas verdes, assim como perceber os benefícios oferecidos pela sua adoção, em 
zonas urbanas (Coelho, 2014). A redução do consumo de energia nos edifícios e a redução do fluxo de 
escoamento da água das chuvas foram as principais descobertas.  

Principalmente na Alemanha, sentiu-se uma notória expansão nas investigações e no uso de coberturas 
verdes. Em 1975, foi criada a FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) 
uma associação que desenvolveu, em 1982, um documento de apoio para o planeamento, execução e 
manutenção de coberturas verdes na Alemanha. Foram elaboradas algumas atualizações sendo que a 
última data de 2008. Contudo, o maior obstáculo seria mesmo o custo associado ao sistema, portanto o 
governo alemão decidiu oferecer uma ajuda na implementação, através de incentivos tanto diretos como 
indiretos. Assim, em 1996, estimou-se que cerca de 80 cidades alemãs já possuíam incentivos e que 
existiam já mais de 10 milhões de metros quadrados de cobertura verdes (Zulhabri et al., 2012).  

Seguindo o exemplo da Alemanha, hoje em dia já muitos países e cidades possuíram ou possuem 
incentivos e diretrizes para a execução de coberturas verdes. Em muitos deles até já se aplica a 
obrigatoriedade do sistema em novas edificações ou reabilitações. 

Desde 2001 que as pesquisas e investigações têm aumentado por todo o mundo. Até aí, as publicações 
centravam-se principalmente nas vantagens e nos benefícios das coberturas verdes enquanto mais 
recentemente, centram-se principalmente na monitorização e na descoberta de novos materiais e de 
novas tecnologias conforme os diferentes climas no mundo. Naturalmente, que uma cobertura verde 
com determinados materiais situada na Ásia não se comporta igualmente se se encontrar na Europa. Os 
estudos são essenciais por forma a melhorar a eficácia das coberturas verdes conforme o clima local. 
Segundo Chow, Bakar e Wong (2018), os EUA são os que mais contribuem na oferta de publicações 
sobre coberturas verdes (Fig. 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. EM PORTUGAL 

Em Portugal, o aparecimento de coberturas verdes começou um pouco mais tarde sendo que as mais 
antigas datam do período Barroco e estão localizadas em Lisboa. É o caso do jardim da Quinta Real de 
Caxias e do jardim Pênsil da Quinta real de Queluz que foram edificados no século XVIII e que se 
encontram na cobertura de grandes reservatórios de água (Coelho, 2014).  

34%

20%

33%

13%

EUA Ásia Europa Outros

Fig. 2.7- Percentagem de publicações conforme a 

região (Adaptado de Chow, Bakar e Wong (2018)) 
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A primeira cobertura verde do século XX, foi projetada pelos arquitetos paisagistas Viana Barreto, 
Álvaro Dentinho e Albano Castelo Branco e está situada no Hotel Ritz, em Lisboa, desde 1952. No 
entanto, a mais conhecida situa-se na Fundação Calouste Gulbenkian, inaugurada em 1969, com projeto 
dos arquitetos paisagistas Gonçalo Ribeiro Telles e Viana Barreto, este último trazendo a sua experiência 
do Hotel Ritz (Costa, 2010).  

Já nos anos 80, em Lisboa, o edifício da Portugal Telecom recebe vegetação na sua cobertura com 
autoria do arquiteto paisagista Manuel Sousa de Campos. Mais tarde, nos anos 90 nasce o jardim das 
Oliveiras, projetado pelo arquiteto paisagista Francisco Caldeira Cabral, que está situado exatamente 
sobre o parque de estacionamento do Centro Cultural de Belém. No final da década, surge a Expo 98 
que impulsiona diversas construções modernas. Com a presença de vegetação no seu edificado, tem-se 
o exemplo da Torre Verde da arquiteta Livia Tirone (Dias, 2014). 

Chegando ao século atual, as coberturas verdes começaram a expandir-se pelo país ganhando cada vez 
mais importância e atenção por parte dos investidores do país. A cobertura da estação de Metro da 
Trindade (2003) e o passeio dos Clérigos no Porto (Fig. 2.8) (2013), o estádio Municipal de Braga (2003) 
e o externato Carvalho Araújo (2007) em Braga, A ETAR de Alcântara (2011) e o CDI- Palácio de 
Belém (2002) em Lisboa e o Hospital de Amarante (2014) são algum dos exemplos deste século (Dias, 
2014). 

Em Abril de 2015, nasce a ANCV- Associação Nacional de Coberturas Verdes com o objetivo de 
consciencializar a população e o governo da importância das coberturas verdes mas também de elaborar 
um guia técnico para a execução da tecnologia, à semelhança de outros países (Figueiredo, 2015). Neste 
momento, a cidade do Porto encontra-se em vantagem relativamente às outras cidades do país, com a 
elaboração do Projeto Quinto Alçado que identificou 131 estruturas com coberturas verdes. Este projeto 
encontra-se em desenvolvimento analisando pontos estratégicos da cidade para a implementação do 
sistema, esperando que na próxima revisão do PDM da cidade, este já inclua diretivas sobre este assunto 
(Carvalho, 2017b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. MODELOS DE INCENTIVOS À INSTALAÇÃO DE COBERTURAS VERDES 

Como já foi referido na introdução desta dissertação, as coberturas verdes trazem múltiplos benefícios. 
Estes benefícios não se destinam somente aos investidores, mas também à cidade em si. Por isso, os 
municípios têm um papel fundamental na promoção das coberturas verdes para a melhoria da qualidade 
de vida das suas cidades. Assim sendo, é essencial a adoção de políticas de incentivos a fim de motivar 
a população ao seu uso. 

Fig. 2.8- Passeio dos Clérigos na cidade do Porto 

(Porto, 2017) 
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Existem diferentes ferramentas económicas, regulamentares ou metodológicas que podem ser 
desenvolvidos pelas cidades com o intuito de incentivar a população à execução desta tecnologia. Estas 
variam conforme o clima do local, o contexto político, os fatores ambientais e os recursos disponíveis. 
Destacam-se os seguintes (Lawlor et al., 2006): 

 Incentivos financeiros: Diretos e Indiretos; 
 Obrigação legal; 
 Normalização e documentação técnica; 
 Sistemas de avaliação da sustentabilidade dos edifícios.  

 

2.2.1. INCENTIVOS FINANCEIROS 

2.2.1.1. Diretos 

Este tipo de incentivo provém geralmente das câmaras municipais de cada cidade e como o nome refere 
são incentivos diretos. Mais precisamente, é oferecida uma certa quantia a quem aplicar uma cobertura 
verde em edifícios novos e por vezes em edifícios a reabilitar. Normalmente, a quantia oferecida ao 
investidor poderá ser quantificada através de duas hipóteses sujeitas a um valor máximo limite. A 
primeira hipótese passa por oferecer uma determinada quantia por cada metro quadrado de cobertura 
verde implantada. Já a segunda hipótese, é oferecida uma determinada percentagem associada ao custo 
total da execução e/ou dos materiais utilizados no sistema. Usualmente, 10 a 50% do valor. No entanto, 
em certos casos, o sistema poderá ter de cumprir algumas condições aquando do pedido da subvenção. 
Essas condições poderão englobar um valor mínimo de retenção de águas pluviais, uma espessura do 
substrato predefinida, um limite da inclinação da cobertura ou até um comprometimento por parte do 
investidor a realizar as manutenções periódicas necessárias. Por outro lado, o município poderá 
possibilitar a construção de mais área impermeável do que o admissível no local do edifício, se este 
possuir uma cobertura verde (Lawlor et al., 2006; Ngan, 2004).  

 

2.2.1.2. Indiretos 

Em Portugal, a tarifa de saneamento engloba apenas as águas residuais domésticas, sendo que as águas 
residuais pluviais não são consideradas. No entanto, em muitas cidades, a cobrança envolve os dois tipos 
de águas residuais.  

Assim, o incentivo indireto mais comum passa pela redução da tarifa de águas residuais pluviais. A 
tarifa de águas domésticas é cobrada conforme o volume de água consumido, enquanto a tarifa de águas 
pluviais é cobrada, anualmente, conforme a quantidade de área impermeável existente na propriedade. 
Os utilizadores que possuem uma cobertura verde poderão obter descontos de 0 a 100% na tarifa de 
águas pluviais visto que a área impermeável diminui com a existência de vegetação. Um desconto de 
100% implica que haja um reaproveitamento da água escoada pela cobertura, não existindo ligação ao 
sistema de drenagem público (Ngan, 2004).  

Por outro lado, os descontos nas tarifas de saneamento podem também variar conforme a capacidade de 
retenção de água. Esta encontra-se intimamente relacionada com o coeficiente de escoamento da 
cobertura verde. O coeficiente de escoamento traduz-se pelo quociente entre o volume de água escoado 
e o volume de água precipitado e depende da espessura e da inclinação da cobertura verde. Quanto 
menor o coeficiente de escoamento, maior será a retenção de água logo maior será o incentivo (Quadro 
2.1) (FLL, 2002).  
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Quadro 2.1- Coeficientes de escoamento de acordo com a inclinação e a espessura da cobertura (Adaptado de 

FLL (2002)) 

Espessura Inclinação até 15º Inclinação maior que 15º 
>50 cm C=0.1 - 
>25-50 cm C=0.2 - 
>15-25 cm C=0.3 - 
>10-15 cm C=0.4 C=0.5 
>6-10 cm C=0.5 C=0.6 
>4-6 cm C=0.6 C=0.7 
>2-4 cm C=0.7 C=0.8 

 

No Quadro 2.2 apresentam-se os diferentes incentivos diretos e indiretos adotados por alguns países.  

Quadro 2.2- Exemplos de incentivos financeiros da última década ainda em vigor pelo mundo 

País Incentivo Ano 
Referência 

bibliográfica 

Alemanha 

Hamburgo: Os proprietários com uma cobertura verde com 
área de 20 a 100 m2 na sua residência recebem um subsídio 
de 40% do custo total da implementação da cobertura verde e 
até 60% se forem profissionais especializados nesta área, na 
sua execução. Para outros proprietários (privados, comerciais 
e públicos), com mais de 20m2, recebem um subsídio que varia 
entre 14€/m2 até 56€/m2 (conforme a espessura da camada de 
substrato). 

2015 
(Climate 
ADAPT, 
2016) 

República 
Checa 

É oferecido 18€/m2 para a construção de coberturas verdes 
extensivas e intensivas que cubram pelo menos 2/3 do telhado 
e que cumpram o código prático. O primeiro caso só se destina 
a edifícios residenciais de baixa energia. O segundo caso terá 
de possuir um sistema de irrigação sem água potável.  

2017 
(Living 

Roofs, 2016) 

Canada 

Toronto: Existência de um programa de incentivos- Ecoroof que 
oferece US $100/m2 para implementação de coberturas verdes 
em edifícios existentes e novos. Para edifícios existentes, os 
proprietários podem requerer um subsídio de avaliação 
estrutural até US $1000 para avaliar se o edifício é adequado 
em termos estruturais para a construção de uma cobertura 
verde.  

2009 
(City of 

Toronto, 
2009) 

Singapura 

O "National Parks Board" criou o programa de incentivos 
chamado "Skyrise Greenery Incentive Scheme (SGIS)" que 
financia até 50% do custo de instalação de coberturas verdes 
e fachadas verdes.  

2015 
(National 

Parks Board, 
2015) 

Suíça 
Lausanne: Inventivo de 40fr/m2 para uma cobertura verde com 
área máxima de 300m2 que cumpra a norma Suíça (SIA).  

2015 
(Zelenka, 

2015) 

Holanda 

The Hague: Os proprietários de edifícios ou pequenas 
empresas podem candidatar-se a um subsídio de 25€/m2 de 
cobertura verde. O telhado deverá ter no mínimo 6 m2 e deverá 
ser executado conforme as normas.  

2015 
(Den Haag, 

2017) 

Amesterdão: Incentivo até 50% do custo de instalação de uma 
cobertura verde. Subsídio de 30€/m2 para uma capacidade de 
armazenamento até 50 litros/m2 ou 50€/m2 para um 
armazenamento de mais de 50 litros/m2. A cobertura verde 
deverá ter mais de 30m2 e deverá armazenar pelo menos 30 
litros de água por m2. O montante máximo no total é de 50000€. 

2009 
(Gemeente 
Amsterdam, 

2019) 
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EUA 

Seattle, WA: Oferta de um bónus de 3 pés quadrados de área 
de construção por pé quadrado de cobertura verde 
implementada (cerca de 3m2/m2 de cobertura verde).  

2009 
(McIntosh, 

2010) 

Philadelphia, PA: Subsídio de 50% do custo total da construção 
da cobertura verde, não podendo exceder os US $100000. 

2016 
(City of 

Philadelphia, 
2016) 

Nova Iorque, NY: "New York State Law" oferece um desconto 
nos impostos de um ano no valor de US $4,50/pé quadrado 
com um valor máximo de US $100.000 para coberturas verdes 
que ocupem pelo menos 50% da área da cobertura. (cerca de 
US $48/m2 de cobertura verde) 

2009 
(Vegetal i.D. 
Inc, 2015) 

Portland, OR: Os serviços ambientais da cidade ofereceram 
entre 2008 a 2012 um incentivo de US $5/pé quadrado de 
cobertura verde. (cerca de US $54/m2 de cobertura verde) 

2008 
(City of 

Portland, 
2008) 

Chicago, IL: Segundo a lei municipal de Chicago 17-4-1015, os 
edifícios com coberturas verdes podem receber um bónus de 
área de construção, o que permite construir mais. A cobertura 
verde terá de cobrir pelo menos 50% da área do telhado ou 
2000 pés quadrados (186 m2) do telhado (o que for maior).  

2007 
(Vegetal i.D. 
Inc, 2015) 

Austin, TX: Oferta de um bónus até 8 pés quadrados de área 
de construção por cada pé quadrado de cobertura verde 
implementada. (cerca de 8 m2/m2 de cobertura verde) 

2012 
(Vegetal i.D. 
Inc, 2015) 

Baltimore, MD: O programa Baltimore Stormwater Fee Credit 
oferece descontos na taxa de saneamento a quem reduzir a 
área impermeável das suas propriedades.  

2013 

(Baltimore 
City 

Department 
of Public 

Works, 2017) 
Nashville, TN: Oferta de um crédito que será aplicado 
mensalmente nas taxas de saneamento para propriedades 
privadas ligadas ao sistema de saneamento com pelo menos 
50% do telhado coberto com vegetação. O crédito é 
descontado no período de 60 meses ou até ao valor máximo de 
US $10/ pé quadrado de cobertura verde (cerca de US $108/m2 
de cobertura verde). 

2016 

(Metro 
Government 
of Nashville 
& Davidson 

County 
Tennessee, 

2016) 

China 
Xangai: Os proprietários de edifícios públicos com coberturas 
verdes de pelo menos 1000 m2 podem receber até 200 RMB 
(cerca de 27€) por m2 de cobertura verde.  

2012 
(Lu-Hill e 

Chen, 2013) 

 

2.2.2. OBRIGAÇÃO LEGAL 

A exigência regulamentar de obrigatoriedade de coberturas verdes é considerada como a prática mais 
eficaz para um desenvolvimento durável e sustentável das cidades. Assim, dá-se por garantido uma 
melhoria do ar ambiente e uma redução na entrada de águas pluviais nos sistemas de drenagem públicos. 
Este último ponto poderá ser uma mais valia em locais ainda em expansão pois na realização da rede de 
saneamento, esta já será dimensionada para caudais mais reduzidos e consequentemente com diâmetros 
mais baixos. A obrigatoriedade poderá ser restrita a um determinado tipo de edifícios, maioritariamente 
edifícios públicos. Tal como nos incentivos financeiros, a obrigatoriedade poderá exigir certos 
requisitos. Valores mínimos de espessura do substrato, de inclinação da cobertura ou de capacidade de 
retenção de águas pluviais são alguns exemplos (Lawlor et al., 2006; Ngan, 2004). No Quadro 2.3, são 
referenciados alguns países com essa obrigatoriedade em vigor. 
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Quadro 2.3- Obrigatoriedade em vigor 

País Cidade Ano Obrigatoriedade 
Referências 

bibliográficas 

Suíça 

Basileia 2002 

A lei dos edifícios e da construção da cidade 
de Basileia refere a obrigatoriedade da 
implementação de coberturas verdes em 
todos os novos edifícios e reabilitações.  

(Climate ADAPT, 
2015) 

Zurique 1991 

O município exige que todas as coberturas de 
edifícios novos ou reabilitados que não sejam 
usados como terraços sejam cobertos com 
vegetação.  

(Urban Green- Blue 
Grids, 2011) 

Japão Tóquio 2001 

A legislação da cidade de Tóquio obriga o uso 
de coberturas verdes em edifícios novos 
públicos com área superior a 250 m2 e 
edifícios privados com área superior a 1000 
m2, tendo de cobrir pelo menos 20% do 
telhado. Caso contrário, o proprietário deverá 
pagar anualmente uma multa. 

(Berardi, 
GhaffarianHoseini 

e 
GhaffarianHoseini, 

2014) 

França  2015 
A lei nacional exige que todos os novos 
edifícios comerciais sejam parcialmente 
cobertos com vegetação ou painéis solares.  

(The Guardian, 
2015) 

Áustria  Linz 2001 

Obrigatoriedade de cobertura verde em todos 
os novos edifícios com área superior a 500 
m2 ou ampliações superiores a 100 m2 que 
possuem uma cobertura com inclinação até 
20º. Exceções: Quando 60% do lote possui 
vegetação no projeto.  

(Maurer, 2006) 

Alemanha  Munique 1996 
As coberturas verdes devem ser 
implementadas em todos os novos edifícios 
com coberturas planas de área > 100m2. 

(Feng e Hewage, 
2018) 

Canada Toronto 2009 

Adoção de coberturas verdes em todos os 
novos edifícios com área bruta > 2000 m2 
tendo de cobrir 20-60% da área da cobertura 
conforme a sua área bruta. Pagamento de 
uma coima de US $200/m2 se não adotarem 
coberturas verdes.  

(Shafique, Kim e 
Rafiq, 2018; 

Zulhabri et al., 
2012) 

EUA 

Portland 2005 
Todos os novos edifícios terão de ter uma 
cobertura verde que cubra pelo menos 70% 
da cobertura.  

(City of portland, 
2005) 

São 
Francisco 

2017 
Entre 15 a 30% da coberturas de novos 
edifícios deverão possuir painéis solares, 
vegetação ou ambos.  

(City and County of 
San Francisco, 

2017) 

Argentina Córdoba 2016 
Todos os novos edifícios e existentes com 
mais de 400 m2 de cobertura devem possuir 
em toda a área uma cobertura verde.   

(progrss, 2016) 

Brasil Recife 2015 

A Lei Municipal 18.112/2015 obriga os novos 
edifícios residenciais com mais de 4 andares 
e com área de implantação superior a 400 m2 
a implementarem coberturas verdes.  

(hypeness, 2015) 



Conceção, Especificação e Pormenorização de Coberturas Verdes 

 
 

13 
 

Dinamarca Copenhaga 2010 
Todos as coberturas de novos edifícios com 
inclinação inferior a 30º tem de instalar uma 
cobertura verde.  

(Berg et al., 2018) 

 

2.2.3. NORMALIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

Muitos países seguiram os passos da Alemanha na elaboração de um documento de apoio ao 
planeamento, execução e manutenção de coberturas verdes. Em muitos casos, existem também normas 
que devem ser cumpridas por parte dos investidores que decidam implementar uma cobertura verde. A 
normalização e a documentação técnica têm como objetivo (Lawlor et al., 2006): 

 Uma melhor comercialização de materiais associados às coberturas verdes por parte de 
empresas com a conformação da norma/documentação; 

 Que os municípios exijam que as coberturas verdes estejam de acordo com os parâmetros da 
norma/documentação; 

 Os clientes terem uma garantia de que estão a comprar um sistema ou materiais de qualidade 
por estes estarem de acordo com a norma/documentação. 

No Quadro 2.4 são apresentadas algumas normas e documentos técnicos existentes em países da Europa.  

Quadro 2.4- Exemplos de países com documentos técnicos e normas de apoio às coberturas verdes (Adaptado 

de Catalano et al. (2018)) 

País Normas 
Documentos 

técnicos 
Áustria ÖNORM L 1131: 2010 06 01 - 
Bélgica - WTCB – TV 229 2006 
República Checa - SZÚZ 2016 
Dinamarca - LAR 2016 
França - RP TTV 2007 
Alemanha - FLL 2008 
Itália UNI 11235:2015 ISPRA 2010 
Malta SM 3700:2017 - 
Holanda NTA 8292: 2016 VBB 2016 
Noruega NS 3840:2015 - 
Polónia - DAFA DZ 1.01 
Suíça SIA 312-SN 564312:2013 SFG 2016 
Reino Unido - GRO 2014 

 

2.2.4. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DOS EDIFÍCIOS  

Existem diferentes sistemas de avaliação da sustentabilidade dos edifícios pelo mundo. No Reino Unido 
existe o sistema BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Methodology) e na China a Green Building Label. Contudo o mais utilizado e conhecido é o sistema 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), muito utilizado os EUA e no Canadá. Estes 
sistemas reconhecem os benefícios ambientais que as coberturas verdes podem oferecer e têm como 
objetivo avaliar a sustentabilidade dos ambientes construídos atribuindo-lhe créditos associados a 
determinados parâmetros. Parâmetros esses que poderão ser relativos à energia, poluição, água, saúde e 
bem-estar, ecologia, materiais e desperdício (Besir e Cuce, 2018).  

No Canadá, um edifício com uma cobertura verde adquire um ponto pela retenção de água e um ponto 
por reduzir a ilha de calor urbano se a vegetação cobrir pelo menos 50% do telhado. O mesmo acontece 
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pela capacidade da cobertura verde em filtrar as águas da chuva com a possibilidade de reaproveitamento 
destas para irrigações. Pontos adicionais podem ser adquiridos com a redução da necessidades de energia 
para o aquecimento e arrefecimento do edifício, redução do ruído ambiental e inovação no projeto (Feng 
e Hewage, 2018).  

Note-se que edificações que possuem uma certificação ambiental conseguem obter rendas mais elevadas 
e maiores taxas de ocupação (Simões, 2012).  

 

2.3. ANÁLISE ECONÓMICA E CLIMÁTICA DOS PAÍSES COM INCENTIVOS FINANCEIROS 

2.3.1. INCENTIVOS E OBRIGAÇÃO LEGAL VERSUS ECONOMIA 

Este ponto tem como finalidade apresentar o desempenho económico de cada país possuidor de 
incentivos financeiros e obrigação legal, comparativamente a Portugal. A finalidade deste ponto é 
avaliar de que forma a riqueza de um país tem influência na adoção de incentivos financeiros para a 
implementação de coberturas verdes.  

Para tal, será usado o indicador que quantifica a atividade económica de uma região reconhecido como 
o produto interno bruto per capita (PIB per capita). 

O PIB per capita é o valor do PIB de um dado território dividido pela totalidade de habitantes desse 
mesmo território. O PIB pode ser traduzido como um indicador económico que representa a soma de 
bens e serviços gerados num dado território (cidade, região ou país) tendo em conta o que se produz, o 
que se compra, o que se investe e o que se exporta. Note-se que quanto maior for o PIB, maior o 
desenvolvimento do território e maior a sua capacidade de gerar riqueza.  

Na Fig. 2.9 apresentam-se os valores do PIB per capita de oito países possuidores de incentivos 
financeiros e o PIB per capita de Portugal. Verificam-se que seis deles possuem um valor do indicador 
económico mais elevado que Portugal e dois deles apresentam um valor mais baixo.  

Nos primeiros verificam-se incentivos relativamente bons, com valores de oferta a chegar aos 60% do 
custo da instalação da cobertura verde. Todavia, não existe uma relação linear direta entre o valor do 
incentivo oferecido pela cidade e o PIB per capita do país respetivo.  Note-se no caso da Suíça, país com 
o valor do PIB per capita mais elevado da lista, a cidade de Lausanne oferece 40fr/m2 de cobertura verde. 
Comparativamente a Toronto, onde o seu país possui quase metade do valor do PIB per capita da Suíça, 
este oferece US $ 100/m2 de cobertura verde, muito superior ao valor suíço. Assim, um país com elevado 
PIB não quer dizer imprescindivelmente que este possui um incentivo financeiro elevado para coberturas 
verdes.  

Os segundos, República Checa e China, apresentam um valor de incentivação razoável para o PIB per 
capita que apresentam, no entanto dependem de restrições muito dispendiosas e difíceis de cumprir, 
principalmente por parte dos investidores privados. Uma residência de baixa energia ou um sistema de 
irrigação sem água potável, no caso da República Checa, ou uma cobertura verde de pelos menos 1000 
m2, no caso da China, trazem custos elevados o que poderá ser uma limitação para a implementação e 
adoção dos incentivos propostos.  
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Relativamente aos países com regulamentação que visa a obrigatoriedade de coberturas verdes, verifica-
se que os países que possuem um PIB per capita superior a Portugal (Fig. 2.10) exigem a obrigatoriedade 
do sistema há mais anos que os países menos desenvolvidos, notando-se, portanto, um atraso por parte 
destes últimos países.  

Na maioria dos países, o incumprimento da regulamentação leva a que os projetos não sejam aprovados 
por parte dos municípios. Contudo, em Toronto e no Japão, o incumprimento resulta numa multa 
bastante elevada que poderá servir na criação de um capital para o fornecimento de incentivos 
financeiros aos habitantes da região.  

A Argentina e o Brasil adotaram recentemente a obrigatoriedade de coberturas verdes em alguns tipos 
de edifícios, apesar de possuírem um valor do PIB per capita bastante baixo. Nota-se uma preocupação 
crescente para a implementação de modelos de incentivos em países menos ricos.  

 

82950
64040 62610

53110 48260 46260
23190 22850

9610

0
20000
40000
60000
80000

100000

P
IB

 p
e

r 
ca

pi
ta

 (
U

.S
. 

d
ól

a
re

s 
p

e
r 

ca
pi

ta
)

Países

Fig. 2.9- PIB per capita dos diversos países que possuem incentivos financeiros à aplicação de 
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2.3.2. INCENTIVOS E OBRIGAÇÃO LEGAL VERSUS CLIMA 

Noutra perspetiva, será apresentado o clima de cada país com incentivos financeiros e com 
regulamentação que obriga a aplicação de coberturas verdes. Este passo tem como finalidade perceber 
se o tipo de clima de cada país tem influência na adoção de incentivos para a população. Para classificar 
o clima de cada país será utilizada a classificação climática de Köppen-Geiger. 

A classificação climática de Köppen-Geiger é um sistema de classificação global dos tipos climáticos 
baseado na hipótese que as diferentes espécies de vegetação são fruto do seu clima. Cada tipo de clima 
é caracterizado por um código de duas ou três letras que engloba o grupo, o tipo e o subtipo de clima 
(weby, 2013).  

A primeira letra refere-se aos cinco grandes grupos de clima conforme o Quadro 2.5. 

Quadro 2.5- Características dos cincos grupos climáticos (Adaptado de weby (2013)) 

Código Tipo Descrição 

A Clima tropical 

Climas megatérmicos 
Temperatura média do mês mais frio do ano > 18°C 
Estação invernosa ausente 
Forte precipitação anual (superior à evapotranspiração potencial 
anual) 

B Clima árido 
Climas secos (precipitação anual inferior a 500 mm) 
Evapotranspiração potencial anual superior à precipitação anual 
Não existem cursos de água permanente 

C 
Clima 
temperado  

Climas mesotérmicos 
Temperatura média do ar dos 3 meses mais frios compreendidas 
entre -3°C e 18°C 
Temperatura média do mês mais quente > 10°C 
Estações de Verão e Inverno bem definidas 

D 
Clima 
continental  

Climas microtérmicos 
Temperatura média do ar no mês mais frios < -3°C 
Temperatura média do ar no mês mais quente > 10°C 
Estações de Verão e Inverno bem definidas 

E Clima glacial 
Climas polares e de alta montanha 
Temperatura média do ar no mês mais quente < 10°C 
Estação do Verão pouco definida ou inexistente 

 

A segunda letra (Quadro 2.6) denota o tipo de clima referente à quantidade e distribuição da precipitação 
da região nos casos da primeira letra ser “A”, “C” ou “D”. No caso de ser “B”, é referente à quantidade 
de precipitação total anual e no caso de ser “E”, refere a temperatura média anual (weby, 2013). 
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Quadro 2.6- Descrição do significado da segunda letra do código segundo a classificação climática de Köppen-

Geiger (Adaptado de weby (2013)) 

Código Descrição 
Aplica-se 

aos grupos 

S 
Clima das estepes 
Precipitação anual total média compreendida entre 380 e 760 mm 

B 

W 
Clima desértico 
Precipitação anual total média < 250 mm 

B 

f 
Clima húmido 
Ocorrência de precipitação em todos os meses do ano 
Inexistência de estação seca definida 

A-C-D 

w Chuvas de Verão A-C-D 
s Chuvas de Inverno A-C-D 
w’ Chuvas de Verão-outono A-C-D 
s’ Chuvas de Inverno-outono A-C-D 

m 
Clima de monção: 
Precipitação total anual média > 1500 mm 
Precipitação do mês mais seco < 60 mm 

A 

T 
Temperatura média do ar no mês mais quente compreendida entre 0 e 
10°C 

E 

F Temperatura média do mês mais quente < 0°C E 

M 
Precipitação abundante 
Inverno pouco rigoroso 

E 

 

Por fim, a terceira letra (Quadro 2.7) está associada ao subtipo do clima em que nos casos da primeira 
letra ser “C” ou “D” refere-se à temperatura média mensal do ar dos meses mais quentes e no caso de 
ser “B”, refere-se à temperatura média anual do ar (weby, 2013). 

 

Quadro 2.7- Características associadas à terceira letra segundo a classificação climática de Köppen-Geiger 

(Adaptado de weby (2013)) 

Código Descrição 
Aplica-se 

aos grupos 
a- Verão quente Temperatura média do ar no mês mais quente > 22°C C-D 

b- Verão temperado 
Temperatura média do ar no mês mais quente < 22°C 
Temperaturas médias do ar nos 4 meses mais quentes > 
10° 

C-D 

c- Verão curto e fresco 

Temperatura média do ar no mês mais quente < 22°C 
Temperaturas médias do ar > 10°C durante menos de 4 
meses 
Temperatura média do ar no mês mais frio > -38°C 

C-D 

d- Inverno muito frio Temperatura média do ar no mês mais frio < -38°C D 

h- Seco e quente 
Temperatura média anual do ar > 18°C 
Deserto ou semideserto quente (temperatura anual 
média do ar igual ou superior a 18°C 

B 

k- Seco e frio 
Temperatura media anual do ar < 18°C 
Deserto ou semideserto frio (temperatura anual média do 
ar inferior a 18 

B 

 

Na Fig. 2.11, visualiza-se o mapa do mundo dividido pelos diversos tipos climáticos.  
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2.3.2.1. Apresentação e análise dos resultados 

Pela análise do Quadro 2.8 e do Quadro 2.9, verifica-se que os climas mais comuns no que diz respeito 
à oferta de incentivos são os climas Cfa e Cfb. Constata-se então uma semelhança muito frequente nos 
códigos dos climas: a segunda letra ser um “f”. Esta letra significa que não existe nenhum mês do ano 
em que não ocorra precipitação. Como tal, a existência de mais incentivos nos países com essa 
característica torna-se lógica pois as coberturas verdes atrasam os picos de cheia dos coletores pluviais 
e retêm uma certa quantia de água, diminuindo o risco de ocorrências de cheias.   

Quadro 2.8- Os climas dos países/cidades com incentivos financeiros 

Classificação do clima de Köppen Países/cidades Total 

Af- clima tropical húmido Singapura 1 

Cfa- clima temperado húmido com Verão 
quente 

Philadelphia, Nova Iorque, Austin, 
Baltimore, Nashville e Xangai 

6 

Cfb- clima temperado húmido com Verão 
temperado 

Hamburgo, Lausanne, The Hague 
e Amesterdão 

4 

Csb- clima temperado húmido com Verão seco 
e temperado 

Seattle e Portland 2 

Dfa- clima temperado frio sem estação seca e 
com Verão quente 

Chicago 1 

Dfb- clima temperado frio sem estação seca e 
com Verão temperado 

República Checa e Toronto 2 

 

Fig. 2.11- Mapa do mundo com a classificação de Köppen-Geiger (Wikimedia 

Commons, 2007) 
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Quadro 2.9- Os climas dos países/cidades com obrigatoriedade de coberturas verdes 

Classificação do clima de Köppen Países/cidades Total 

Am- clima de monção Recife 1 

Cfa- clima temperado húmido com Verão 
quente 

Tóquio e Córdoba 2 

Cfb- clima temperado húmido com Verão 
temperado 

Basileia, Zurique, França, Linz, 
Munique e Copenhaga 

6 

Csb- clima temperado húmido com Verão 
seco e temperado 

Portland e São Francisco 2 

Dfb- clima temperado frio sem estação seca e 
com Verão temperado 

Toronto 1 

 

No entanto, as coberturas verdes possuem benefícios para qualquer tipo de clima, daí o aparecimento de 
outros climas no Quadro 2.8 e no Quadro 2.9, mas em número mais reduzido. Yahya (2015) apresentou 
uma tabela numa das suas publicações, referenciando os benefícios que as coberturas verdes oferecem 
na redução da energia consumida nos edifícios, conforme o clima da região (Quadro 2.10). Esta 
abordagem qualitativa deve ser objeto de investigação higrotérmica que permite a quantificação do 
desempenho.   

Quadro 2.10- Benefícios em termos de consumo de energia nos diferentes climas (Adaptado de Yahya (2015) e 

Berardi, GhaffarianHoseini e GhaffarianHoseini (2014)) 

Condições climáticas Benefícios 

Climas quentes  Sombreamento no telhado; 

 Redução da influência direta da radiação solar; 

 Diminuição da variação da temperatura da superfície e da 

temperatura interior, estabilizando as temperaturas; 

 Redução da flutuação das temperaturas interiores; 

 Redução da energia utilizada para fins de arrefecimento. 

Climas quentes e húmidos  As flutuações diárias da temperatura interior dependem das 

espessuras da camada de solo (grande potencial para 

reduzir a temperatura máxima). 

Climas quentes e secos  Redução da temperatura do ar exterior; 

 Arrefecimento da temperatura ambiente interior. 

Climas subtropicais  Grande potencial em reduzir a temperatura máxima; 

Climas frios  Redução das oscilações das temperaturas diárias; 

 Redução do fluxo de calor. 

 

2.3.2.2. O clima Português 

Pela Classificação de Köppen-Geiger, o clima português caracteriza-se como um clima temperado onde 
só ocorre precipitação no inverno, possuindo assim um verão considerado seco. O país divide-se em 
duas zonas climáticas conforme a Fig. 2.12, denominadas de Csa e Csb. A diferença é que a primeira 
possui um verão quente com temperaturas altas e a segunda um verão temperado, ou seja, com 
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temperaturas mais moderadas. É importante ter em atenção que existem microclimas por todo o país 
sendo esta classificação muito geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à precipitação, ao analisar as precipitações médias anuais simuladas para o período entre 
o ano 2011 e 2040, nas cidades do Porto e Lisboa, verifica-se que no Sul haverá muito menos ocorrência 
de precipitação (Fig. 2.13 e Fig. 2.14). Isto de acordo com o IPMA (2019). No entanto, estes valores são 
muito inferiores ao país germânico, onde se utilizam coberturas verdes principalmente para a redução 
dos picos de cheia dos coletores pluviais. Portanto, este principal benefício associado às coberturas 
verdes não se adequa ao clima português. Estas figuras remetem também para a necessidade de irrigação 
nos meses mais secos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12- Mapa de Portugal segundo a 

classificação climática de Köppen-Geiger  

(IPMA, 2019) 
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Fig. 2.13- Simulação da precipitação média anual na cidade do Porto para o período 

entre 2011 e 2040 (Adaptado de Portal do clima (2015)) 
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Por outro lado, o clima português pode ser considerado como um clima mediterrânico. Segundo vários 
estudos realizados em climas mediterrâneos como a Grécia ou a Itália, as coberturas verdes podem ser 
benéficas sobretudo na redução dos consumos de energia de arrefecimento dos edifícios. No verão, 
conforme a densidade da vegetação da cobertura verde aumenta, o isolamento do telhado também 
aumenta (U≈0.24 W/m2 ºC) levando a uma redução de 60% do consumo de energia em arrefecimento, 
comparativamente a uma cobertura tradicional (Berardi, GhaffarianHoseini e GhaffarianHoseini, 2014).  

Um estudo de Silva, Gomes e Silva (2016) mostra o efeito da energia consumida para aquecimento e 
arrefecimento de três tipos de coberturas verdes situadas em Lisboa. O que as diferencia é a espessura 
da camada de solo e o tamanho da vegetação. Concluiu-se que, em termos de aquecimento, as 
necessidades eram as mesmas nos três casos. Em relação ao arrefecimento, constatou-se que quanto 
maior a espessura da camada de solo e a vegetação menores são as necessidades de arrefecimento. 
Comparativamente a uma cobertura tradicional escura ou branca, as coberturas verdes podem reduzir o 
consumo de energia de 45 a 70% ou 25 a 60%, respetivamente.  

 

2.3.3. EFEITO ILHA DE CALOR 

A ilha de calor urbana está presente quando a temperatura do ar de uma cidade é superior à temperatura 
do ar nas suas imediações. Associada à urbanização das cidades, este efeito surge como consequência 
da substituição de espaços verdes por superfícies cinzentas e impermeáveis. Estas são caracterizadas por 
refletirem muito pouco a radiação solar e absorverem mais energia (Feng e Hewage, 2018), sendo 
constituídas maioritariamente por betão e godo. Apresentam assim um albedo (ou coeficiente de 
reflexão) entre 0,1 e 0,2, muito inferior ao albedo de uma cobertura verde que varia entre 0,7 e 0,85 
(Berardi, GhaffarianHoseini e GhaffarianHoseini, 2014).  

Com a predominância deste tipo de superfície nas cidades, a falta de espaços verdes e a existência de 
edifícios altos, o arrefecimento natural pelo vento e pela evapotranspiração não se realiza atingindo 
temperaturas do ar mais elevadas do que numa zona menos densificada e com maiores áreas de espaços 
verdes, como numa zona rural. Os espaços verdes criam ambientes mais frescos graças à retenção de 
humidade, à evaporação e à transpiração desenvolvidas pelas folhas das vegetações (Lawlor et al., 2006).  
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Fig. 2.14- Simulação da precipitação média anual na cidade de Lisboa para o período 

entre 2011 e 2040 (Adaptado de Portal do clima (2015)) 
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Na Fig. 2.15, verifica-se que um centro urbano pode apresentar uma temperatura superior em 4ºC 
relativamente a uma zona rural. Como exemplo, tem-se a cidade de Nova Iorque que possui uma 
diferença de temperatura média anual de 2.5ºC entre a zona urbana e a zona rural (Semaan e Pearce, 
2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, existem duas formas de atenuar as ilhas de calor urbano: aumentando o poder de refletividade 
dos materiais de construção presentes numa cidade ou aumentando os espaços verdes. O aumento dos 
espaços verdes pode ser realizado através da aplicação de coberturas verdes nos telhados pois a maior 
parte dos espaços nas cidades já se encontram ocupados. Esta solução conduz também ao arrefecimento 
das divisões presentes abaixo da cobertura, o que leva à diminuição do uso de ar condicionados que 
contribui também para a ilha de calor das cidades (Ngan, 2004).  

Inúmeros estudos foram desenvolvidos ao longo dos anos para a perceção do desempenho das coberturas 
verdes na mitigação do efeito de ilha de calor urbano. O sistema é mais eficaz na redução da ilha de 
calor em climas muito quentes e secos (Berardi, GhaffarianHoseini e GhaffarianHoseini, 2014). No 
entanto, um estudo realizado para a cidade de Toronto, no Canadá, refere que se 6% das coberturas 
tivessem vegetação, a ilha de calor urbano poderia reduzir 1 a 2ºC (Feng e Hewage, 2018).  Já na cidade 
de Tóquio, que no último século viu a sua temperatura subir em 3ºC, estima-se que se metade dos 
telhados fossem coberturas verdes, a temperatura do ar na cidade nos dias mais quentes do verão poderia 
descer 0,84ºC, o que levaria a uma poupança diária de cerca de 870000€ em ar condicionado (Ngan, 
2004). Nas regiões Mediterrânicas, um estudo mostra que com a aplicação de coberturas verdes em 
edifícios habitacionais, consegue-se uma economia de 10 a 14% na energia elétrica consumida para 
arrefecimento (Feng e Hewage, 2018).  

 

2.4. PROPOSTA DE MODELO PARA PORTUGAL 

2.4.1. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DE INCENTIVOS PARA COBERTURAS VERDES  

Em 2006, foi elaborado no Canadá um manual de apoio aos municípios para a adoção de políticas de 
incentivos às coberturas verdes. O “Manuel de ressources destiné aux décideurs municipaux” apresenta 
doze exemplos mundiais de programas e incentivos ao sistema, demonstrando a sua eficácia e 
possibilitando apoio aos municípios na perceção de quais as políticas mais adequadas. O manual define 

Fig. 2.15- Gráfico representativo da ilha de calor urbano (Costa, 2010) 
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ainda seis fases indispensáveis para a elaboração de uma política de incentivos que se encontram 
representadas na Fig. 2.16. As seis fases não se apresentam como fixas, os municípios poderão situar-
se em duas fases simultaneamente e podem recuar para outra fase, se assim for apropriado. A fase 6 
representa as melhorias que deverão ser implementadas quando surgem questões ou quando existem 
falhas. É necessário voltar à fase 4 para se avançar com mais pesquisas ou à fase 5 para elaborar novas 
políticas adequadas às novas questões (Lawlor et al., 2006).  

 

 

 

 

Na primeira fase, exige-se que os municípios sensibilizem a população com a organização por exemplo, 
de um workshop, que elejam representantes para a divulgação das coberturas verdes ou que visitem 
outros municípios que tenham implementado algum tipo de política.  

Na fase 2, os municípios ou as associações têm o dever de desenvolver métodos para a promoção das 
coberturas verdes. Podem-se convocar reuniões com arquitetos, arquitetos paisagistas, proprietários de 
edifícios e grupos ambientalistas de forma a solicitar apoios financeiros. O organizador das reuniões 
deve apresentar os benefícios assim como as principais barreiras na implementação do sistema. 

A fase 3 serve para a formação de grupos de trabalho sobre o assunto ou para a elaboração de projetos 
de demonstração. Esta fase pode servir também para a realização de visitas técnicas a coberturas verdes 
com o objetivo de criar um banco de dados. Começam-se a estudar também os diferentes programas de 
incentivos nos outros municípios. 

A quarta fase destina-se à criação de um espaço de investigação e estudo dedicado às coberturas verdes. 
Os municípios têm por norma o hábito de recorrer a parcerias público-privadas para esse efeito. 

Na quinta fase, estabelece-se os tipos de incentivos e programas para a implementação de coberturas 
verdes seja em novos edifícios como em requalificações de edifícios.  

Por fim, no decorrer da última fase, a administração pública avalia a eficácia da política de incentivos e 
toma a decisão se vai continuar com essa política ou se tem de tomar outro rumo através de melhorias. 
Nesta fase, é importante aderir a uma metodologia de recolha de informações dos proprietários e dos 
construtores a fim de perceber o feedback da adoção dos programas de incentivos.  

Em Portugal, existe já a ANCV- Associação Nacional de Coberturas Verdes que neste momento 
encontra-se em parceria com a Câmara Municipal do Porto a estudar um modelo de incentivos para ser 
inserido na próxima revisão do PDM- Plano Diretor Municipal da cidade (Carvalho, 2017b). A cidade 
do Porto encontra-se, portanto na quinta fase da metodologia.  

 

Fase 1:

Introdução e 
sensibilização

Fase 2:

Envolvimento 
comunitário

Fase 3:

Plano 
de ação

Fase 4:

Pesquisa 
técnica

Fase 5:

Programas 
e políticas

Fase 6:

Melhoria 
permanente

Fig. 2.16- Metodologia para a aplicação de políticas de incentivos (Adaptado de Lawlor et al. (2006)) 
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2.4.1.1. Evolução Populacional em Portugal 

Desde 1994 que a população portuguesa começou a preferir viver nas cidades do que nas zonas rurais.  
Na Fig. 2.17, comprova-se que a tendência é de aumentar pelo menos até 2050. Atualmente, em 
Portugal, cerca de 66% da população vive em meios urbanos contra cerca de 34% que vive em meios 
rurais (United Nations, 2018b).  

Portanto, a adoção de incentivos por parte dos municípios portugueses, na aplicação coberturas verdes, 
tem importância no sentido de minimizar os efeitos negativos da urbanização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note-se que nem todos os municípios do país necessitam de políticas relacionadas com as coberturas 
verdes.  As cidades situadas no interior do país perdem cada vez mais habitantes sendo as cidades do 
litoral as mais críticas em relação à perda de espaços verdes. De modo a perceber quais os municípios 
mais necessitados, recorreu-se ao indicador de densidade populacional. Quantos mais habitantes por 
km2, naturalmente maiores problemas ambientais e perda de espaços verdes se verificará. Segundo os 
Censos 2011, as cinco cidades com maior densidade populacional são a cidade de Amadora, Lisboa, 
Porto, Odivelas e Oeiras (Fig. 2.18).  
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Fig. 2.17- Evolução da população urbana e rural em Portugal entre 1950 e 2050 

(Adaptado de United Nations (2018b)) 
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Em termos climáticos, o Porto apresenta uma maior ocorrência de precipitação enquanto os outros 
municípios apresentam valores mais elevados de temperatura média anual. Como já foi visto, as 
coberturas verdes podem oferecer benefícios para qualquer uma destas cidades apresentadas sobretudo 
na redução da ilha de calor.  

 

2.4.1.2. Modelos de incentivos viáveis para os Municípios Portugueses 

Realizada a análise económica e climática dos países incentivadores, estão reunidas as condições para 
se proceder à elaboração de uma proposta de incentivos às coberturas verdes para Portugal.  

Em relação ao valor da atividade económica do país, pode-se concluir que este não é considerado 
nenhum impedimento para a implementação de modelos de incentivos visto que existem diversos países 
com valores mais baixos e que os apresentam. No entanto, nota-se que os países desenvolvidos 
predominam na oferta de incentivos, mostrando uma maior sensibilização e preocupação ambiental 
relativamente aos restantes países.  

Por outro lado, analisando o clima, constatou-se que os países mais aderentes aos incentivos ao sistema 
de coberturas verdes apresentam climas com elevadas precipitações anuais, não sendo esta a realidade 
portuguesa. Contudo, verificou-se que existem países com clima semelhante ao português que possuem 
incentivos tomando partido principalmente dos restantes benefícios.  

Seguindo a metodologia de aplicação de coberturas verdes, apresenta-se o Quadro 2.11 com algumas 
propostas para cada uma das fases, estimando a sua duração.  

Quadro 2.11- Propostas seguindo a metodologia de aplicação de coberturas verdes  

Fase Duração Propostas 

1- Introdução e 

sensibilização 
1 ano 

 Estudos dos benefícios ambientais associados às coberturas 

verdes; 

 Criação de uma associação de coberturas verdes responsável 

pela divulgação do sistema (Portugal já possui). 

2- Envolvimento 

comunitário 
1 ano 

 Criação de métodos para a divulgação e promoção de 

coberturas verdes; 

 Procurar financiamentos em serviços públicos e empresas 

especializadas no sistema.  

3- Plano de ação 1 ano 

 Estudo de políticas de incentivos adotadas por outros países; 

 Execução de coberturas verdes de demonstração; 

 Visitas a diferentes tipos de coberturas verdes; 

 Criação de uma base de dados com as coberturas verdes 

existentes.  

4- Pesquisa 

técnica 
2 anos 

 Pesquisas efetuadas numa cobertura verde de demonstração 

ou numa cobertura verde com algum prestígio; 

 Estudo e quantificação dos benefícios das coberturas verdes 

para o clima em questão; 

 Apresentação das conclusões num sítio público. 
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5- Programas e 

políticas 
6 meses 

 Elaboração de políticas de incentivos de acordo com os 

resultados obtidos na pesquisa técnica. 

6- Melhoria 

permanente 
Infinita 

 Realizar melhorias nos programas de incentivos se este 

não estiver a ter a adesão prevista.  

 

Admitindo apenas a fase 5, o melhor tipo de incentivo para Portugal seria o da obrigação legal em todos 
os edifícios públicos com o objetivo de sensibilizar e dar o exemplo à população. Por outro lado, os 
investidores privados deveriam obter incentivos financeiros diretos e/ou indiretos para edifícios novos 
ou reabilitados. Para tal, seria necessário a criação de um documento técnico de apoio ou norma para o 
planeamento, execução e manutenção das coberturas verdes, semelhantemente a diversos países já 
apresentados. A obrigação legal e a oferta de incentivos deveriam exigir a conformidade do sistema 
implementado com o documento ou norma.  

Mais tarde a obrigatoriedade pode ser um bom modelo para investidores privados. Porém, hoje em dia, 
a população portuguesa ainda não se encontra consciencializada dos benefícios nem sensibilizada com 
o sistema, tornando este modelo demasiado radical.  

Apesar do sistema de saneamento português não possuir uma divisão entre as águas residuais domésticas 
e as águas residuais pluviais, reduzir a taxa de saneamento pode ser um bom incentivo financeiro 
indireto. O valor descontado já poderá ser uma ajuda para a manutenção da cobertura verde. O mesmo 
acontece para uma redução da taxa de IMI.  

Com a oferta de incentivos financeiros diretos, dependendo do valor oferecido, o custo de uma cobertura 
verde poderá ser próximo do custo de uma cobertura tradicional em terraço. Assim, consegue-se uma 
motivação para os investidores adotarem cobertura verdes.  

É importante ter em atenção se os proprietários ou utilizadores das coberturas verdes estão a executar as 
devidas manutenções. Será necessário realizar certas inspeções de forma a verificar se a cobertura verde 
está devidamente cuidada por forma a que os benefícios coletivos sejam atingidos.  

A oferta de mais área de construção, a redução da taxa do IMI e a redução das taxas de saneamento são 
medidas que não necessitam de um investimento inicial, podendo ser uma mais valia para os municípios.  

Por fim, o Quadro 2.12 apresenta resumidamente os modelos mais exequíveis para Portugal.  

Quadro 2.12- Quadro-resumo com os modelos de incentivos viáveis para os municípios portugueses 

Obrigatoriedade legal Incentivos financeiros diretos Incentivos financeiros indiretos 

 Em edifícios públicos 

de forma a dar o 

exemplo aos 

investidores privados.  

 Oferta de uma percentagem do 

valor dos materiais; 

 Oferta de uma percentagem do 

valor de execução por metro 

quadrado de cobertura verde 

aplicada; 

 Oferta de uma quantidade 

adicional de área de construção 

por metro quadrado de 

cobertura verde aplicada.  

 Redução do IMI; 

 Redução das taxas de 

saneamento. 
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3  
Soluções-tipo de coberturas verdes  

 

 

3.1. ASPETOS A TER EM CONTA NO PROJETO DE UMA COBERTURA VERDE 

Num projeto de uma cobertura verde, existem alguns parâmetros que devem ser considerados. 
Primeiramente, o objetivo da cobertura verde deve ser definido. Para o mesmo orçamento, uma 
cobertura verde projetada para maximizar a retenção das águas pluviais naturalmente que não apresenta 
a mesma composição e espessuras de camadas que uma cobertura verde projetada para fins estéticos  
(Ernst & Young, 2009; Yahya, 2015).  

Posteriormente, deverão ser estudadas as seguintes características da cobertura (Ernst & Young, 2009; 
Yahya, 2015): 

 Os materiais constituintes; 
 A resistência; 
 A área da superfície a ser vegetalizada; 
 A inclinação. 

O projeto dependerá também do tipo de obra: construção nova ou reabilitação. 

 

3.2. TIPOS DE COBERTURAS VERDES 

Segundo o documento técnico alemão FLL (2002), existem três grandes grupos de coberturas verdes, 
diferindo entre eles o tipo de vegetação e a espessura da camada de solo:  

 Coberturas verdes extensivas 
 Coberturas verdes semi-intensivas 
 Coberturas verdes intensivas 

O documento técnico inglês também desdobra as coberturas verdes nestes três grupos, porém acrescenta 
um novo tipo de coberturas verdes entre as coberturas extensivas e as semi-intensivas: cobertura verde 
biodiversa (Catalano et al., 2018; The Green Roof Organisation, 2014). 

 

3.2.1. COBERTURA VERDE EXTENSIVA 

As coberturas verdes extensivas caracterizam-se principalmente pelo seu baixo custo de implementação 
e pela sua reduzida manutenção, comparativamente aos outros tipos. Tem como objetivo principal criar 
uma paisagem de “natureza virtual”. Possui normalmente sedums, plantas herbáceas, musgos ou 
gramíneas como espécie de vegetação por serem considerados resistentes a qualquer tipo de clima e 
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possuírem muito pouca ou nenhuma necessidade de irrigação. Este tipo de cobertura não é acessível 
(Catalano et al., 2018). 

 

3.2.2. COBERTURA VERDE SEMI-INTENSIVA 

Considerado como um intermédio das coberturas extensivas e das coberturas intensivas, as coberturas 
verdes semi-intensivas possuem como vegetação arbustos, plantas perenes ou gramíneas. Este tipo de 
cobertura verde é semelhante ao tipo intensivo contudo possui menor espessura de substrato, menores 
exigências de manutenção, menores cargas estruturais e consequentemente um custo mais reduzido 
(Catalano et al., 2018).  

 

3.2.3. COBERTURA VERDE INTENSIVA 

Este tipo de cobertura verde é geralmente acessível e assemelha-se aos jardins tradicionais, contendo 
espaços recreativos e de lazer, para o usufruto da população. Como vegetação, são utilizadas gramíneas, 
arbustos e árvores possuindo assim uma carga e espessura de terra superior aos outros tipos de coberturas 
verdes. Este tipo de cobertura verde exige irrigações e manutenções regulares. O seu elevado custo e a 
sua elevada carga estrutural poderão ser limitações à sua aplicação (The Green Roof Organisation, 
2014). 

 

3.2.4. COBERTURA VERDE BIO DIVERSA 

Tal como o nome indica, este tipo de cobertura verde é utilizado para fins de biodiversidade e tem como 
principal objetivo melhorar ou recriar o habitat perdido pela construção do edifício. As espécies 
autóctones são as mais usadas nestas coberturas por atraírem fauna específica como pássaros ou 
invertebrados. São utilizados diferentes tipos e espessuras de substratos ao longo da cobertura para 
promoverem o crescimento de plantas com raízes mais rasas ou profundas e a criação de diferentes 
habitats. Para tal, o uso de seixos, troncos cascalhos e areias é frequente (Catalano et al., 2018; The 
Green Roof Organisation, 2014).  
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3.2.5. QUADRO RESUMO 

No Quadro 3.1 apresentam-se as características dos três principais tipos de coberturas verdes assim 
como as suas vantagens e desvantagens associadas.  

Quadro 3.1- Quadro resumo com as características dos três principais grupos de coberturas verdes (Adaptado 

de Besir e Cuce (2018); Peck e Kuhn (2003); Yahya (2015)) 

Tipologia Extensiva 

 

 

 

 

Semi-intensiva 

 

Intensiva 

Vegetação Gramíneas, sedums, 

musgos, plantas 

herbáceas 

Arbustos, catos e 

sedums 

Palmeiras, árvores, 

relvados 

Diversidade de 

plantas 

Baixa Alguma Alta 

Espessura do 

substrato (mm) 

60-200 120-250 A partir de 150 

Peso (kg/m2) 60-150 120-200 180-500 

Acessibilidade Não Média Sim 

Exigências de 

irrigação 

Pouca ou nenhuma Pouca Sistema de irrigação 

Manutenção Baixa Periodicamente Alta 

Custo Baixo Médio Alto 

Vantagens  Sistema leve: 

normalmente o telhado 

não requer reforço 

estrutural; 

 Adequado para 

telhados com 

inclinação 0º até 30º; 

 Baixa manutenção e 

vida longa; 

 Menos especialização 

técnica necessária; 

 Custo mais reduzido; 

 Maior diversidade de 

plantas e habitats; 

 Boas propriedades de 

isolamento; 

 Maior eficiência 

energética e 

capacidade de 

retenção de águas 

pluviais; 

 Maior vida útil da 

membrana de 

impermeabilização. 

 Maior diversidade de 

plantas e habitats; 

 Boas propriedades 

de isolamento; 

 Pode simular um 

jardim tradicional; 

 Pode ser muito 

atraente visualmente; 

 Acessível com mais 

diversidade de 

utilização do telhado 

como lazer ou cultivo 

de alimentos; 

 Maior eficiência 

energética e 

capacidade de 
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retenção de águas 

pluviais; 

 Maior vida útil da 

membrana de 

impermeabilização. 

Desvantagens  Eficiência energética e 

retenção das águas 

pluviais mais reduzida; 

 Limitação na escolha 

de plantas; 

 Normalmente não há 

acessibilidade. 

 Maior carga no telhado; 

 Maiores custos de 

manutenção. 

 Elevada carga no 

telhado; 

 Maiores 

necessidades de 

irrigação; 

 Maior custo de 

aplicação e 

manutenção; 

 Sistemas mais 

complexos. 

 

3.3. CAMADAS CONSTITUINTES 

O sistema de cobertura verde é constituído por várias camadas possuindo todas elas funções distintas. É 
de salientar as oito principais camadas (de cima para baixo): vegetação, substrato, camada filtrante, 
camada drenante, camada de proteção da impermeabilização, barreira anti raiz, impermeabilização e 
estrutura de suporte.  

Dependendo da composição e da posição de cada camada, poderão ser aplicadas outras camadas de 
materiais. Como camadas opcionais, destacam-se as seguintes: isolamento térmico, camada de forma, 
camada de regularização, barreira pára-vapor e camada de separação (Coelho, 2014).  

É ainda de referir que atualmente, existem já muitas telas de impermeabilização com características anti 
raízes. Na adoção deste tipo de impermeabilização, a barreira anti raízes poderá ser eliminada.  

Na Fig. 3.1 tem-se um exemplo da constituição de uma cobertura verde.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Substrato 

Vegetação 

Filtro Elemento de drenagem 

Camada de 

proteção 

Barreira anti raízes 
Impermeabilização 

Fig. 3.1- Composição de uma cobertura verde (ZinCo, 2014) 
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3.3.1. VEGETAÇÃO 

A vegetação é a camada mais externa do sistema em estudo. Segundo Shafique, Kim e Rafiq (2018), a 
eficiência e a duração de uma cobertura verde depende do tipo de vegetação adotada. A escolha desta 
camada baseia-se nos seguintes fatores (The Green Roof Organisation, 2014): 

 O objetivo da cobertura: Diferentes tipos de vegetação traduzem diferentes desempenhos. Para 
uma cobertura verde que pretende reter a máxima quantidade de águas pluviais deverão ser 
utilizados sedums. Para uma cobertura verde com fins de biodiversidade é necessário um estudo 
por parte de um especialista em ecologia, para a elaboração de uma mistura de espécies de 
vegetação nativas;  

 Características da planta: O desempenho de uma cobertura verde no que diz respeito à seca, à 
luz, ao vento e à tolerância aos poluentes está diretamente ligado às características da vegetação: 
a arquitetura da planta (forma ou tamanho da folha) e a sua fisiologia (capacidade de 
transpiração; 

 Clima: As temperaturas, a precipitação e o vento característico da localização geográfica onde 
se encontra a cobertura verde influência diretamente a escolha da vegetação. Esta terá de ser 
resistente a este parâmetro; 

 Microclima: A orientação e o posicionamento da cobertura verde relativamente aos edifícios 
vizinhos poderão criar zonas de sombreamento e consequentemente zonas com maiores níveis 
de vento. 

Em coberturas verdes extensivas, onde o objetivo é possuir um custo mais acessível e com menos 
manutenção e irrigação, as características ideais da vegetação a ser utilizada neste tipo de coberturas são 
as seguintes (Shafique, Kim e Rafiq, 2018; Tolderlund, 2010): 

 Capacidade de resistir a secas e condições climáticas extremas; 
 Possuir raízes curtas e macias; 
 Baixos requisitos nutricionais; 
 Baixa manutenção e irrigação; 
 Peso leve; 
 Resistente ao vento; 
 Multiplicações rápidas; 
 Elevada evapotranspiração; 

A vegetação mais utilizada neste tipo de coberturas verdes são os sedums por irem ao encontro da 
maioria dos fatores acima descritos. No entanto, encontram-se ainda muitos estudos a serem 
desenvolvidos acerca da utilização de plantas locais em coberturas verdes.  

No Quadro 3.1 estão presentes espécies de vegetação associadas ao respetivo tipo de cobertura verde.  

 

3.3.2. SUBSTRATO 

Esta camada está diretamente ligada à camada de vegetação pois tem como objetivo fornecer os 
nutrientes necessários para a sobrevivência das plantas. Assim, a devida escolha da espessura e da 
composição desta camada é essencial para o bom funcionamento de uma cobertura verde.  

Por outro lado, esta camada encontra-se também associada aos benefícios que as coberturas podem 
oferecer como a retenção das águas pluviais, a melhoria da qualidade da água e a melhoria das condições 
térmicas (Shafique, Kim e Rafiq, 2018).  
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O substrato classifica-se como uma combinação de matéria orgânica, matéria inorgânica, ar e água. 
Dependendo da camada de vegetação, o substrato deve apresentar as seguintes propriedades (The Green 
Roof Organisation, 2014; Tolderlund, 2010): 

 Resistência à erosão (vento e água); 
 Resistência ao fogo através do uso de quantidades moderadas de matéria orgânica; 
 Boa drenagem e aeração; 
 Capacidade de armazenamento de água; 
 Durabilidade; 
 Filtração; 
 Peso reduzido; 
 Resistência à compactação de forma a evitar a saturação da camada. 

O documento alemão FLL (2002) possui um subcapítulo relativo aos requisitos que a camada de solo 
deve cumprir impondo certos valores, conforme o tipo de cobertura verde: 

 Compatibilidade ambiental; 
 Compatibilidade com a vegetação; 
 Comportamento ao fogo; 
 Distribuição granulométrica; 
 Teor de minerais por volume; 
 Resistência ao congelamento; 
 Estabilidade estrutural dos agregados; 
 Comportamento da camada sob compressão; 
 Permeabilidade à água; 
 Capacidade máxima de água; 
 Teor de ar; 
 Valor de pH; 
 Teor de sal; 
 Teor de nutrientes; 
 Capacidade de absorção; 
 Teor de sementes capazes de germinar; 
 Proporção de substâncias estranhas. 

O substrato comercial é o material mais utilizado, no entanto diversos estudos foram realizados de forma 
a encontrar um tipo de substrato mais económico e mais leve. Diversos materiais, tais como pedra-
pomes, zeólita, escória, vermiculita, perlita, turfa e tijolo triturado podem oferecer diversas vantagens 
(Shafique, Kim e Rafiq, 2018). Contudo, é sempre necessária uma certa percentagem de matéria 
orgânica para uma correta alimentação da vegetação. Para coberturas verdes extensivas, 4-8% do 
substrato deverá ser matéria orgânica enquanto que para coberturas intensivas o valor ronda os 6-12% 
(FLL, 2002).  

O uso de solo comum não deve ser utilizado. Apresentam normalmente um peso elevado, pouca 
capacidade de drenagem e muito finos que podem obstruir os poros da camada filtrante. A fim de evitar 
anomalias, a utilização de solos ou substratos técnicos devidamente testados seguindo as regras FLL é 
aconselhada. Em Portugal, a empresa “Landlab”, oferece já diversos substratos técnicos compatíveis 
com o tipo de cobertura verde e vegetação, cumprindo todos os requisitos do documento FLL. 
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Em climas mediterrâneos, como é o caso do clima português que apresenta verões quentes sem 
ocorrência de precipitação, é necessária a adoção de um sistema de irrigação para qualquer tipo de 
cobertura verde. Para tal, a espessura mínima do substrato aconselhada é de 8 cm.  

 

3.3.3. CAMADA FILTRANTE 

A camada filtrante divide a camada de terra vegetal da camada de drenagem com o objetivo de filtrar a 
água, evitando que as partículas do solo e das plantas entrem na camada drenante obstruindo-a. Os 
feltros geotêxteis não tecidos de polipropileno (Fig. 3.2) e polietileno ou de poliéster são os materiais 
mais utilizados, sendo recomendável que apresentem no mínimo um peso de 100 g/m2. Para substratos 
com espessura até 25 cm recomenda-se um peso compreendido entre 100 e 200 g/m2. Já em substratos 
mais profundos ou em locais angulosos da cobertura verde, é necessário um aumento desses valores de 
forma a cumprir os valores de resistência à rutura e à tração. Os feltros geotêxteis são fornecidos em 
rolos sendo que na sua aplicação deverá ser realizada uma sobreposição de 10 cm entre cada elemento 
(FLL, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. CAMADA DRENANTE 

As funções desta camada é de garantir a oxigenação entre a própria camada e a camada filtrante e de 
encaminhar as águas pluviais para os tubos de queda do telhado. Esta camada poderá conter células para 
armazenamento de água para a alimentação das plantas em períodos mais secos. Atualmente, os dois 
sistemas de drenagem mais utilizados são os painéis modulares de polietileno (Fig. 3.3) ou poliestireno 
ou pedras porosas com alguma retenção de água como a argila expandida ou a pedra-pomes (Pérez et 
al., 2012).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3- Floradrain FD 25-E: Elemento de drenagem e retenção de 

água de polietileno reciclado (Gerador de preços Cype Ingenieros, 

2013) 

Fig. 3.2- Feltro geotêxtil de separação e proteção composto por 

fibras de polipropileno não tecido (Sika, 2016) 
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3.3.5. PROTEÇÃO DA CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

Após a instalação da camada de impermeabilização, a impermeabilização estará sujeita a ações 
mecânicas provenientes dos trabalhos de execução das restantes camadas superiores, dos equipamentos 
e do tráfego de operários (Raposo, 2013). Para evitarem danos e rasgos na impermeabilização, é exigido 
uma proteção. Esta, normalmente, é constituída por mantas geotêxteis não tecidos de polipropileno (Fig. 
3.2) ou de poliéster com espessura compreendida entre 2 e 12 mm (The Green Roof Organisation, 2014) 
e peso superior a 200 g/m2 (FLL, 2002). Estas mantas geotêxteis, na sua aplicação, deverão ser 
sobrepostas 10 cm, cobrir toda a área destinada a receber vegetação e ainda ser compatível com os 
materiais das camadas adjacentes. Proteções pesadas ou autoproteção da impermeabilização também 
são uma opção.  

Caso a impermeabilização já possua características anti raízes, a camada de proteção assentará sobre 
ela. Caso contrário, assentará sobre a barreira anti raízes.  

Os materiais de proteção utilizados (feltros geotêxteis) podem desempenhar outras funções tais como 
camada filtrante, camada de separação ou camada de retenção e acumulação de águas (Raposo, 2013). 

Em coberturas invertidas, em que a impermeabilização se situa diretamente abaixo do isolamento 
térmico, a camada de proteção não é necessária sendo que o isolamento térmico já desempenha essas 
funções.  

 

3.3.6. BARREIRA ANTI RAÍZES 

Situada acima da camada de impermeabilização, a barreira anti raízes tem como função proteger as 
camadas subjacentes da infiltração de raízes. Esta barreira só é necessária se a impermeabilização não 
possuir características de resistência à penetração de raízes. As barreiras anti raízes podem ser 
constituídas por (Tolderlund, 2010): 

 PEAD- Polietileno de alta densidade  
 Hidróxido de cobre impregnado 
 PVC- policloreto de vinila 
 TPO- poliolefina termoplástica 

Normalmente, exige-se uma espessura de 0,8 mm para barreiras anti raízes em contacto com asfalto e 
membranas betuminosas e com substratos superiores a 6 polegadas (aproximadamente 15 cm) 
(Tolderlund, 2010).  

 

3.3.7. CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

A função desta camada é de prevenir a entrada de água no edifício. Uma boa escolha e execução da 
impermeabilização numa cobertura verde é a chave para o bom funcionamento do sistema (Tolderlund, 
2010) tal como numa cobertura em terraço. Portanto, as impermeabilizações utilizadas numa cobertura 
verde são as mesmas que numa cobertura em terraço, no entanto deverão possuir ou uma barreira anti 
raízes sobre ela ou então um produto anti raízes incorporado.  

A impermeabilização deverá ter a capacidade de se deformar sem fissurar quando submetida a 
movimentos das camadas adjacentes ou ações do vento (Monteiro, 2016).   
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As impermeabilizações podem ser divididas em sistemas tradicionais e em sistemas não tradicionais tal 
como representado no Quadro 3.2. 

Quadro 3.2- Classificação de sistemas de impermeabilização quanto à sua constituição (Monteiro, 2016) 

Sistemas 

Tradicionais 

Aplicados “in situ” 

 

Camadas múltiplas de asfalto 

Camadas múltiplas de emulsões betuminosas 

Produtos prefabricados 
Camadas múltiplas de membranas, telas ou feltros 

betuminosos 

Sistemas não 

tradicionais 

Aplicados “in situ” 

Camadas múltiplas de resinas acrílicas 

Camadas múltiplas de resinas poliméricas  

Camadas múltiplas de emulsões de betumes 

modificados 

Espumas de poliuretano 

Produtos prefabricados 

Membranas de betume modificado (APP e SBS) 

Membranas termoplásticas (PVC e TPO) 

Membranas elastoméricas (CPE) 

 

Existem três formas de fixar uma impermeabilização que se encontram descritas no Quadro 3.3. 

Quadro 3.3- Os três modos de ligação de uma impermeabilização (Monteiro, 2016)  

Modo de fixação Descrição 

Forma aderida 
O revestimento de impermeabilização é colado ao suporte em toda a sua 

extensão com produtos aplicados a quente (emulsões). 

Forma semi-aderida 

A fixação da tela é feita ao suporte à volta do perímetro de cobertura, nos 

pontos singulares e ainda a meio da cobertura. Neste caso, a fixação pode 

ser feita por colagem (colas ou emulsões aquecidas) ou por fixação 

mecânica (perfis e/ou parafusos). 

Forma não aderida 

ou independente 

As telas só são fixas no perímetro da cobertura e em pontos singulares. 

Nesta forma de fixação, as telas são fixas com auxílio de materiais 

granulares (godo, brita), lajetas ou betonilhas. 

 

O sistema de impermeabilização mais comum para coberturas verdes são as membranas betuminosa 
APP ou SBS, as membranas de PVC e as membranas EPDM, sendo o seu modo de fixação ao suporte 
o seguinte (Monteiro, 2016): 

 Membranas APP e SBS: podem ser fixadas ao suporte pelas três formas descritas, no entanto a 
mais utilizada é a forma aderida através de produtos aplicados a quente (por meio de uma 
chama); 

 Membranas de PVC: podem ser fixadas ao suporte quer de forma independente quer 
mecanicamente; 
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 Membranas EPDM: estas encontram-se preparadas para ser fixadas de qualquer uma das 
formas. 

Porém, as membranas de betumes‐polímeros (SBS e APP), constituídas por uma mistura betuminosa 

modificada por resinas plastoméricas ou elastoméricas, são as mais adequadas pois podem conter na sua 
composição aditivos repelentes de raízes, dispensando a barreira anti raízes.  

De forma a garantir que a impermeabilização foi devidamente executada, após a sua instalação é 
importante que seja realizado o teste de estanquidade. Normalmente fecham-se os drenos e deixa-se uma 
lâmina de água de 10 cm durante 24 a 48 horas. Com este teste pretende-se verificar que a 
impermeabilização não possui rasgos antes mesmo de continuar a execução das restantes camadas, 
evitando assim problemas futuros (Coelho, 2014; Raposo, 2013; Tolderlund, 2010).  

 

3.3.8. SUPORTE DO SISTEMA 

O suporte deverá ser corretamente dimensionado para conseguir suportar o peso da cobertura verde, 
quando esta se encontra completamente saturada. Em edifícios já construídos, é importante a realização 
de um estudo de avaliação estrutural e, se necessário, proceder ao seu reforço.  

O material de suporte mais comum são as lajes de betão armado, no entanto estruturas metálicas, de 
madeira ou mesmo de plástico poderão também ser uma opção (Raposo, 2013).  

Por razões económicas e de resistência, o suporte das coberturas verdes intensivas deverá ser em betão 
armado ou em elementos prefabricados. Já em coberturas extensivas, que possuem menos peso, o 
suporte poderá ser de madeira ou de chapas metálicas (Lopes, 2005).  

Deverão então ser contabilizados, para efeitos de dimensionamento: 

 Ações permanentes: Peso próprio do sistema saturado; 
 Ações variáveis: sobrecarga associada à acessibilidade da cobertura, sobrecarga associada a 

ações de manutenção, ação do vento, ação sísmica, ação da neve. 

 

3.3.9. OUTRAS CAMADAS 

3.3.9.1. Isolamento térmico 

O uso de isolamento térmico é importante por questões de conforto térmico das edificações. Possui a 
propriedade de reduzir as trocas de calor entre o interior e o exterior, podendo reduzir a energia 
consumida em aquecimento e arrefecimento. Normalmente uma espessura de 5 a 8 cm é suficiente 
(Weiler e Scholz-Barth, 2009).  

No dimensionamento desta camada, deve-se ter em atenção a espessura do substrato e as suas 
propriedades uma vez que este desempenha também funções de isolamento térmico. Em coberturas 
verdes intensivas, o isolamento térmico é muitas vezes dispensada devido à elevada espessura de 
substrato (Carvalho, 2017a).  

Portanto, na escolha do isolamento térmico, a densidade do material, a capacidade de suportar as cargas 
do sistema e a passagem de pessoas são aspetos relevantes. Podem ser divididos em dois grupos (Raposo, 
2013):  

 Placas de poliestireno expandido (EPS) e extrudido (XPS); 
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 Placas de lã mineral; 
 Placas de aglomerado de cortiça expandida. 

O poliestireno é frequentemente utilizado como material de enchimento leve em substratos, sobretudo 
nos pertencentes a coberturas intensivas. A introdução deste material permite manter a espessura do 
substrato, criando uma cobertura verde contínua com diferentes níveis e geometria complexa, 
diminuindo assim as cargas da cobertura (Raposo, 2013). 

 

3.3.9.2. Camada de forma 

Quando a criação de uma pendente para o direcionamento das águas aos tubos de queda é necessária, 
cria-se uma camada de forma, normalmente em betão leve, exatamente acima do suporte estrutural. O 
sistema de impermeabilização pode ser aplicado sobre esta camada, se esta se encontrar devidamente 
regularizada, livre de rugosidades.  

 

3.3.9.3. Camada de regularização 

Quando existem rugosidades ao nível da superfície do suporte estrutural, ou caso esta exista, ao nível 
da superfície da camada de forma, aplica-se primeiramente uma camada de regularização, normalmente 
de argamassa. Esta camada garante uma melhor aderência da impermeabilização. 

 

3.3.9.4. Barreira pára-vapor 

Aplica-se esta camada sobre o suporte estrutural, sobre a camada de forma ou sobre a camada de 
regularização apenas quando a impermeabilização se encontra acima do isolamento térmico, evitando 
assim a ocorrência de condensações.  

Se a cobertura verde não possuir isolamento térmico, ou se possuir com a impermeabilização situada 
abaixo do isolamento, a impermeabilização desempenhará também funções de barreira pára-vapor.  

As barreiras pára-vapor em forma de membranas são as mais frequentes e podem ser rígidas, tais como 
plásticos reforçados, alumínio ou outras chapas metálicas, ou flexíveis como folhas metálicas, papeis, 
filmes e folhas de plástico, ou feltros (Pinto, 2002).   

 

3.3.9.5. Camada de separação  

No caso de haverem camadas quimicamente incompatíveis ou a fim de evitar tensões e níveis de atrito 
indesejados entre diferentes materiais, deve ser aplicada uma camada de separação entre essas camadas 
(FLL, 2002; Raposo, 2013). Recorre-se normalmente a feltros geotêxteis (Coelho, 2014).   

 

3.4. SISTEMAS DE COBERTURAS VERDES 

A FLL (2002) classifica os sistemas de coberturas verdes relativamente ao seu modo de construção em 
dois tipos: 

 Construção em multicamada que consiste na aplicação individual da camada drenante, 
camada filtrante e camada de substrato; 
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 Construção em camada única definida por uma única camada de suporte de vegetação que 
engloba a camada de drenagem e a camada filtrante. 

Por outro lado, Berardi, GhaffarianHoseini e GhaffarianHoseini (2014) distingue três tipos de sistemas 
de coberturas verdes: sistema tapete pré-cultivado, sistema modular e sistema completo, apresentando 
algumas das suas características no Quadro 3.4.  

Quadro 3.4- Classificação e características dos sistemas de coberturas verdes (Adaptado de Berardi, 

GhaffarianHoseini e GhaffarianHoseini (2014)) 

 Tapete pré-cultivado Modular Completo 

Sistema Pré-cultivado Pré-cultivado Sistema em camadas 

Peso Baixo Médio Alto 

Instalação Simples e rápida Simples e rápida Complexa 

Manutenção Simples Simples Complexa 

Custo Baixo Médio Alto 

 

3.4.1. SISTEMA TAPETE PRÉ-CULTIVADO 

Um tapete pré-cultivado é considerado uma construção em camada única, pela classificação do FLL, do 
tipo extensivo. Este possui a vegetação pré-cultivada, o elemento filtrante e o elemento drenante como 
se verifica na Fig. 3.4, possuindo uma espessura muito reduzida e consequentemente um reduzido peso. 
Considera-se um sistema de transporte e instalação rápida pois encontra-se disponível em rolos. 
Contudo, antes de se proceder à sua colocação, deverão já estar instaladas as restantes camadas: o 
suporte, o isolamento térmico, a impermeabilização/barreira pára raiz e a sua devida proteção.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. SISTEMA MODULAR 

Este sistema inovador de coberturas verdes é constituído por módulos que possuem a vegetação 
extensiva, o substrato, a camada filtrante e a camada drenante (Fig. 3.5). O sistema modular apresenta 
inúmeras vantagens tais como: facilidade e rapidez na instalação; ser pré-fabricado; facilidade na 
substituição e manutenção, visto que não é necessário o desmantelamento de todo o sistema; aspetos 

V- Vegetação 

M- Substrato 

F- Camada filtrante 

D- Camada drenante 

W- Impermeabilização/Barreira pára raiz  

I- Isolamento térmico 

S- Suporte 

Fig. 3.4- Constituição de tapete pré-cultivado e a sua aplicação (Adaptado de Coelho (2014); Oberndorfer 

et al. (2007)) 
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estéticos desde a sua instalação permitindo uma grande variedade de personalização da cobertura (Korol 
e Shushunova, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em contrapartida, não existe uma continuidade do sistema devido ao encontro das paredes laterais dos 
módulos. Este encontro fica sujeito aos agentes climatéricos acelerando o seu processo de 
envelhecimento. Daqui nascem os módulos híbridos que são interligados na camada de drenagem. Após 
a sua instalação, remove-se o módulo permitindo assim a continuidade do sistema (Fig. 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. SISTEMA COMPLETO 

Trata-se de um sistema com construção multicamada realizada através da aplicação dos materiais 
camada a camada funcionando como camadas independentes umas das outras.  

 

3.4.3.1. Cobertura verde tradicional 

A configuração desta cobertura é caracterizada pelo isolamento se encontrar abaixo da membrana de 
impermeabilização. É exigido então, uma barreira pára-vapor sobre a estrutura de suporte do sistema 

V- Vegetação 

M- Substrato 

F- Camada filtrante 

D- Camada drenante 

W- Impermeabilização/Barreira pára raiz 

I- Isolamento térmico 

S- Suporte 

Fig. 3.5- Constituição de um módulo e a sua aplicação (Adaptado de Azure (2018); 

Oberndorfer et al. (2007) 

Fig. 3.6- Aplicação do sistema de módulos híbridos (Plant connection INC, 

2019) 
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para prevenir eventuais condensações de vapor de água na superfície interior do isolamento térmico, o 
que poderia possibilitá-lo à perda das suas propriedades isolantes (Raposo, 2013).  Na Fig. 3.7, encontra-
se a disposição das camadas de uma cobertura verde tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.2. Cobertura verde invertida 

Numa cobertura verde invertida, o isolamento térmico situa-se acima da impermeabilização ou da 
barreira anti raiz caso a impermeabilização não possua resistência a raízes. Esta configuração permite a 
dispensa da proteção da impermeabilização pois o isolamento térmico toma essas funções. As disposição 
das camadas encontra-se representada na Fig. 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camada drenante 

Vegetação 

Substrato 

Camada filtrante 

Isolamento térmico 

Barreira anti raiz  
Impermeabilização 

Suporte estrutural 

Fig. 3.8- Cobertura verde invertida (Tolderlund, 2010) 

1- Suporte estrutural 

2- Camada de forma 

3- Barreira pára-vapor 

4- Isolamento térmico 

5- Impermeabilização 

6- Barreira anti raiz e proteção da 

impermeabilização 

7- Filtro 

8- Camada drenante  

9- Substrato 

10- Vegetação 

Fig. 3.7- Exemplo de uma cobertura verde tradicional (Catalano et al., 2018) 
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3.4.3.3. Cobertura verde com isolamento térmico sob o suporte estrutural 

Este tipo de cobertura verde não é aconselhada pois o isolamento térmico ao situar-se abaixo do 
elemento estrutural, quer em teto falso, como camada ou simplesmente aderido ao suporte, a inércia 
térmica diminui significativamente, sobretudo se o suporte estrutural for uma laje de betão armado 
(Raposo, 2013). 

 

3.4.3.4. Coberturas verdes estruturadas com aglomerado de cortiça 

Desde 2015 que foi iniciado um projeto nacional inovador associado à utilização de um material com 
características únicas na configuração das coberturas verdes. O aglomerado de cortiça expandida (ICB) 
já era utilizado em coberturas verdes para fins de isolamento térmico. Contudo, o projeto “Green Urban 
Living” tem como objetivo encontrar novas soluções de coberturas verdes nas quais este recurso natural 
funciona como elemento de retenção e drenagem. Pretende-se assim criar uma solução mais sustentável 
ao eliminar os materiais sintéticos da camada drenante e possibilitar ainda mais benefícios. Melhoria do 
isolamento térmico e acústico, redução do número de componentes do sistema, aumento da longevidade 
do sistema, controlo do escoamento e capacidade de retenção da água são alguns dos benefícios. A 
utilização deste material vem permitir também uma maior liberdade arquitetónica através da pré-
fabricação e da personalização geométrica (Raposo e Cardoso, 2017). Na Fig. 3.9, estão representadas 
as camadas de uma cobertura verde cujo material de drenagem é a cortiça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretende-se com este material, modernizar o mercado tradicional de coberturas verdes, criando soluções 
competitivas e inovadoras com potenciais de exportação. Para ajudar na aplicação do sistema, será 
elaborado um guia técnico com algumas orientações e regras práticas. É ainda de referir que o uso deste 
material em coberturas verdes possibilita a modelação 3D de coberturas com formas irregulares (itecons, 
2015). 

 

3.5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA ESPESSURA DE ISOLAMENTO TÉRMICO 

Como já foi referido ao longo desta dissertação, uma cobertura verde tem a capacidade de responder às 
exigências regulamentares principalmente devido à camada de substrato. Na perspetiva de entender 
como é que se deve proceder à quantificação da espessura de isolamento térmico numa cobertura verde, 

Fig. 3.9- Configuração de uma cobertura verde com aglomerado de cortiça 

(Carvalho, 2017a) 
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serão apresentados dois exemplos de coberturas verdes, onde diferem os seus substratos para a 
localização do Porto.  

 

3.5.1. COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA/ RESISTÊNCIA TÉRMICA  

A quantidade de energia em forma de calor que atravessa um m2 do sistema construtivo, no período de 
1 segundo quando a diferença de temperatura entre o interior e o exterior é de 1℃ é denominada por 
coeficiente de transmissão térmica (U). Este parâmetro é o inverso da resistência térmica (Rt): 

 
𝑈 =

1

𝑅𝑡
=

1

𝑅𝑠𝑖 + ∑ 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑒
 [𝑊/𝑚 ℃] (3.1) 

As resistências térmicas dos materiais heterogéneos mais comuns da construção podem ser consultadas 
no ITE50, caso contrário, podem ser pedidos aos fornecedores. No caso de os materiais das camadas 
serem homogéneos, a sua resistência térmica é calculada através do quociente entre a espessura e a 
condutibilidade térmica do material, estando esta última presente no ITE50: 

 𝑅𝑡 =
𝑒

𝜆
 [𝑚 ℃/𝑊] (3.2) 

As resistências térmicas superficiais quando o fluxo de calor é vertical, tal como numa cobertura, 
encontram-se no Quadro 3.5. Será usado o pior dos casos, portanto a resistência superficial ascendente. 

Quadro 3.5- Resistências térmicas superficiais em elementos verticais (ITE 50, 2006) 

Sentido do fluxo de calor 

Resistência térmica superficial (m2℃/W) 

Exterior 

Rse 

Interior 

Rsi 

Vertical ascendente 0,04 0,10 

descendente 0,04 0,17 

 

3.5.2. U MÁXIMO REGULAMENTAR  

O país é divido por 3 zonas climáticas de inverno (I1, I2 e I3) e 3 zonas climáticas de verão (V1, V2 e 
V3). 

A Portaria n.º 379-A/2015 define limites máximos para o valor do coeficiente de transmissão térmico, 
conforme a sua zona climática (Quadro 3.6).  

Quadro 3.6- Umáx (W/m2.℃) admitidos segundo a zona climática referente a Portugal Continental (Portaria n.º 

379-A/2015, 2015) 

 Zona Climática 

I1 I2 I3 

Elementos opacos horizontais 
em contacto com o exterior 

0,40 0,35 0,30 
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Considerando a zona climática do Porto e da maioria das cidades portuguesas, ou seja, I1, o coeficiente 
de transmissão térmica máximo regulamentar é de 0,40 W/m2. ℃, o que dá uma resistência térmica 
mínima a cumprir de 2,5 m2. ºC/ W.  

 

3.5.3. CONDUTIBILIDADE TÉRMICA DOS MATERIAIS DE UMA COBERTURA VERDE EXEMPLO 

A condutibilidade térmica do substrato varia conforme o seu teor de humidade, quanto mais elevado for 
este parâmetro maior a condutibilidade térmica. Portanto será calculada a espessura de isolamento numa 
cobertura verde tipo para o pior dos casos, ou seja, apenas com o substrato molhado.  

Serão utilizados dois substratos diferentes cujas propriedades térmicas se apresentam no Quadro 3.7. 

 

Quadro 3.7- Condutibilidade térmicas dos dois materiais utilizados no substrato em W/(m. °C) (Sailor, Hutchinson 

e Bokovoy, 2008; ThermoConcept, 2018) 

Terra 
Substrato técnico 

(50% de xisto expandido+10% de composto 
orgânico+40% de areia) 

Seca  (100% saturado) Seco 69% saturado 

λ=0,321 λ=1,307 λ=0,20 λ=0,57 

 

Admite-se como suporte estrutural uma laje aligeirada com espessura 0,25 m e resistência térmica igual 
a 0,23 (m2. °C.) /W. Todas as restantes camadas serão desprezadas. No isolamento térmico, será 
considerada uma condutibilidade térmica de 0,04 W/ (m. °C). 

 

3.5.4. CÁLCULO DA ESPESSURA DE ISOLAMENTO TÉRMICO  

3.5.4.1. De uma cobertura em terraço 

Considerou-se o cálculo da espessura mínima de isolamento térmico em coberturas em terraço. Isto, 
para posteriormente poder ser feita uma comparação com as espessuras mínimas necessárias em 
coberturas verdes. No Quadro 3.8, visualiza-se, de forma geral, o cálculo da resistência térmica total da 
cobertura em terraço considerando apenas a laje e as resistências térmicas superficiais. De forma a que 
a cobertura cumpra as exigências regulamentares, será necessário que a resistência térmica da camada 
de isolamento térmico seja de 2,13 m2ºC/W. Multiplicando este valor pela condutibilidade térmica do 

isolamento térmico (0,04 W/ m° C) obtém-se uma espessura desta camada de 8,52 cm.  

Quadro 3.8- Cálculo da espessura mínima de isolamento térmico numa cobertura em terraço 

Rt suporte 

(m2℃/W) 

Rsi 

(m2℃/W) 

Rse  

(m2℃/W) 

Rttotal 

(m2℃/W) 

Rmin 

(m2℃/W) 

ΔR (Rmin-Rttotal) 

(m2℃/W) 

e do 

isolamento (cm) 

0,23 0,10 0,04 0,37 2,50 2,13 8,52 
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3.5.4.2. De uma cobertura verde com substrato de terra molhada 

Sabendo que a condutibilidade térmica de um material varia conforme o seu teor em água, procedeu-se 
ao cálculo da espessura mínima de isolamento térmico no caso mais desfavorável: quando o substrato 
de terra se encontra molhado. Na última coluna do Quadro 3.9, apresentam-se as diferenças de 
espessuras entre a espessura de isolamento mínima na cobertura verde e a espessura de mínima de 
isolamento térmico na cobertura em terraço tradicional apresentado no ponto anterior. 

Quadro 3.9- Cálculo da espessura de isolamento térmico necessária para coberturas verdes conforme a altura 

do substrato em terra molhada 

h do 

substrato 

Rt do 

substrato 

Rt 

suporte 
Rsi Rse Rttotal Rtmin ΔR 

e do 

isolamento 
Δe 

0,08 0,06 0,23 0,10 0,04 0,43 2,50 2,07 8,28 -0,24 

0,20 0,15 0,23 0,10 0,04 0,52 2,50 1,98 7,91 -0,61 

0,40 0,31 0,23 0,10 0,04 0,68 2,50 1,82 7,30 -1,22 

0,60 0,46 0,23 0,10 0,04 0,83 2,50 1,67 6,68 -1,84 

0,80 0,61 0,23 0,10 0,04 0,98 2,50 1,52 6,07 -2,45 

1,00 0,77 0,23 0,10 0,04 1,14 2,50 1,36 5,46 -3,06 

ΔR= Rtmin-Rttotal; Δe= (e do isolamento) – 8,52; Resistências térmicas em (m2℃/W); altura (h) em metros e espessuras 

(e) em centímetros  
 

3.5.4.3. De uma cobertura verde com substrato técnico molhado 

Hoje em dia, os substratos técnicos são o meio de crescimento mais utilizado por apresentarem um peso 
mais leve do que a terra assim como maiores capacidades de drenagem. No Quadro 3.10, verificam-se 
diminuições da espessura mínima de isolamento comparativamente ao Quadro 3.9. 

Quadro 3.10- Cálculo da espessura de isolamento térmico necessária para coberturas verdes conforme a altura 

do substrato técnico 

h do 

substrato 

Rt do 

substrato 

Rt 

suporte 
Rsi Rse Rttotal Rtmin ΔR 

e do 

isolamento 
Δe 

0,08 0,14 0,23 0,10 0,04 0,51 2,50 1,99 7,96 -0,56 

0,20 0,35 0,23 0,10 0,04 0,72 2,50 1,78 7,12 -1,40 

0,40 0,70 0,23 0,10 0,04 1,07 2,50 1,43 5,71 -2,81 

0,60 1,05 0,23 0,10 0,04 1,42 2,50 1,08 4,31 -4,21 

0,80 1,40 0,23 0,10 0,04 1,77 2,50 0,73 2,91 -5,61 

1,00 1,75 0,23 0,10 0,04 2,12 2,50 0,38 1,50 -7,02 

ΔR= Rtmin-Rttotal; Δe= (e do isolamento) – 8,52; Resistências térmicas em (m2℃/W); altura (h) em metros e espessuras 

(e) em centímetros  
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3.5.5. COMENTÁRIO 

Em coberturas verdes cujo substrato seja em terra, verifica-se que são necessárias grandes alturas do 
substrato para que haja diferenças significativas na espessura mínima de isolamento térmico. Pela 
visualização da Fig. 3.10, para desprezar a camada de isolamento, são precisos cerca de 3 metros de 
altura de substrato. Nota-se então que a terra não pode ser considerada substituta da camada de 
isolamento térmico. 

Por outro lado, as coberturas verdes com o substrato técnico, apresentam valores de espessura mais 
baixos de isolamento térmico do que as coberturas verdes cujo substrato é de terra. Pela análise da  Fig. 
3.11, o substrato técnico deverá ter uma altura de 1,2 metros para que não seja necessária a aplicação de 
isolamento térmico na cobertura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É ainda de referir que estes valores de isolamento térmico aumentam se considerarmos outra região cuja 
zona climática de inverno seja diferente do Porto e melhora ao inserir as resistências térmicas das 
camadas em falta ou se considerarmos os substratos secos.  

Em substratos secos, o valor da condutibilidade térmica baixa significativamente levando a uma descida 
drástica das espessuras mínimas de isolamento térmico, chegando até à desnecessidade de adotar esta 
camada (Fig. 3.12 e Fig. 3.13).  
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Fig. 3.10- Gráfico com a variação da espessura de isolamento térmico mínima 

exigida em função da altura do substrato de terra molhada 
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Portanto, no cálculo do coeficiente de transmissão térmica de uma cobertura verde, o estudo das 
propriedades de cada camada é muito importante, sobretudo da camada de substrato. Esta camada é a 
que mais influencia a espessura de isolamento térmico. A vegetação também tem bastante influência no 
conforto térmico de uma cobertura, contudo é difícil de se considerar, pois, reflete-se como uma camada 
muito inconstante.  

Devido aos custos elevados das coberturas intensivas, as coberturas extensivas são as mais requisitadas. 
Estas possuem espessuras de substrato muito baixas (de 0,08m a 0,20m). Pela análise realizada, verifica-
se que estas espessuras de substrato quase não têm influência nas espessuras mínimas de isolamento, 
mostrando que quem adere a estas coberturas não o faz para fins de isolamento.   

 

3.6. ASPETOS TÉCNICOS 

3.6.1. PLANTAÇÃO 

Existem três formas de proceder à plantação das espécies vegetativas numa cobertura verde (The Green 
Roof Organisation, 2014): 
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Fig. 3.12- Gráfico com a variação da espessura de isolamento térmico mínima 

exigida em função da altura do substrato em terra seca 
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 Tapetes de vegetação pré-cultivados: tapetes de vegetação disponíveis em rolos que possibilitam 
uma estética instantânea na instalação de coberturas verdes extensivas. As espécies mais 
comuns disponíveis neste tipo de plantação são os sedums populares pela sua resistência às 
condições climatéricas adversas. Deverão ser instalados entre 24h e 48h após a sua abertura e 
regados entre 4 a 6 semanas até que estejam completamente aderidos;   

 Rebentos de plantas em bandejas: este tipo de plantação oferece maior diversidade de plantas 
do que os tapetes, no entanto na sua instalação, apenas 5 a 10% da cobertura será coberta pela 
vegetação. A cobertura total por parte da vegetação deverá desenvolver-se entre 2 a 3 estações. 
Recomendam-se entre 15 a 20 rebentos por m2 de substrato sendo que todas as camadas do 
sistema devem estar saturadas no momento da sua instalação. Tal como na plantação anterior, 
de forma a estabelecer a correta aderência das plantas, é importante uma rega continua entre 4 
a 6 semanas; 

 Sementes ou estacas se a vegetação for sedums: A mistura de sementes, contendo no mínimo 6 
espécies de vegetação diferentes, deverá ser espalhada à mão por cima do substrato conforme 
as indicações do fornecedor. A utilização de um líquido fertilizante para ajudar na geminação 
das plantas deve ser considerado. O aspeto inicial da cobertura verde não é o mais agradável 
visto não possuir nenhuma vegetação. Normalmente a cobertura completa demorará entre 2 a 3 
estações.  

Na Fig. 3.14 encontram-se os três tipos de plantação diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. INCLINAÇÃO 

As coberturas verdes podem ser aplicadas tanto em coberturas planas como em coberturas inclinadas. 
As coberturas verdes intensivas podem ser executadas em coberturas com inclinações até 5º. Já as 
coberturas extensivas, a inclinação da cobertura pode chegar aos 30º e em certas configurações aos 45º 
(Yahya, 2015).  

Quanto maior a inclinação, maior será o coeficiente de escoamento. Em coberturas verdes muito 
inclinadas, de forma a compensar o rápido escoamento das águas, o aumento da capacidade de 
armazenamento de água na camada de retenção, uma vegetação que não requer muita água ou uma 
deficiente drenagem devem ser considerados (FLL, 2002).  

Em coberturas inclinadas, o substrato estará exposto a tensões de corte. Por essa razão, a The Green 
Roof Organisation (2014) aconselha que todas as coberturas verdes executadas em coberturas com 
inclinação superior a 10º têm de possuir medidas anti deslizamento.  

De seguida, serão apresentadas algumas soluções construtivas existentes no mercado português, da 
marca ZinCo. A solução construtiva depende do tipo de cobertura e da sua inclinação. Existem diferentes 
elementos que se adequam ao tipo de inclinação e que possuem funções de estabilidade e segurança do 

Fig. 3.14- Os três tipos de plantação (Vegetal i.D. Inc, 2019) 
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sistema. No capítulo 3 deste trabalho, serão representados os pormenores construtivos dos pontos 
singulares destes mais comuns destes sistemas.  

 

3.6.2.1. Coberturas verdes intensivas com pendente inferior a 2º 

A inclinação de uma cobertura verde é, no geral, 2º. É importante garantir este valor em coberturas 
verdes extensivas com alturas de substrato baixas pois qualquer acumulação de água por cima da camada 
de drenagem pode ser prejudicial para a vegetação. Porém, é possível configurar coberturas verdes com 
pendentes inferiores a esse valor recomendado. Para tal, utilizam-se placas de drenagem mais altas para 
garantir a devida distância entre a acumulação de água e a vegetação evitando o perigo de asfixia 
radicular. Apesar do elemento de drenagem ser mais alto, este não possui maior peso pois é fabricado 
em poliestireno expandido (ZinCo, 2016). No Quadro 3.11 apresentam-se os materiais e características 
das camadas superiores à impermeabilização. 

Quadro 3.11- Exemplo da constituição de uma cobertura com pendente inferior a 2º (ZinCo, 2016) 

 

Filtro de polipropileno 

termosoldado 

e= 0,60 mm 

Peso= 100 g/m2 

Classe de 

resistência= 2 

 

Placa de drenagem 

fabricada em 

poliestireno expandido 

Altura= 75 mm 

Peso= 1,0 kg/m2 

Capacidade de 

retenção= 3 l/m2 

 

 

Manta de proteção e 

retenção fibra de 

poliéster/polipropileno 

e= 6 mm 

Peso= 850 g/m2 

Classe de 

resistência= 5 

 

Tela de polietileno de 

alta resistência (PE-

LD) 

e= 0,34 mm 

Peso= 320 g/m2 

 

 

3.6.2.2. Cobertura verde extensiva com ligeira inclinação até 10º 

Coberturas verdes com inclinações reduzidas não necessitam de medidas anti deslizamento. O elemento 
de drenagem tem a capacidade de reter água e de a fornecer às raízes da vegetação por difusão quando 
estas necessitam.  

No Quadro 3.12, verificam-se os materiais que podem ser utilizados numa cobertura deste tipo. Os 
materiais apresentados dizem respeito às camadas que se encontram acima da impermeabilização.  
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Quadro 3.12- Exemplo da constituição da cobertura com inclinação até 8º (ZinCo, 2016) 

 

Filtro de 

polipropileno 

termosoldado 

e= 0,60 mm 

Peso= 100 g/m2 

Classe de 

resistência= 2 

 

 

Elemento de 

drenagem e 

retenção de 

água de 

poliolefina 

reciclada 

Altura= 25mm 

Peso= 1,6 kg/m2 

Capacidade de 

retenção de água= 3 

l/m2 

Resistência à 

compressão= 270 

kN/m2 

  

Manta de 

proteção e 

retenção em 

fibra de 

poliéster/polipro

pileno 

e= 5 mm 

Peso= 470 g/m2 

Classe de 

resistência= 3 

  

Tela anti raízes 

sem costuras de 

polietileno de 

alta resistência 

e= 0,34 mm 

Peso= 320 g/m2 

Densidade= 0,94 

g/cm3 

  

 

3.6.2.3. Coberturas verdes extensivas com inclinação de 10º até 20º 

Considera-se uma cobertura verde inclinada quando a inclinação é superior a 18%, ou seja 10º. Nestas 
coberturas admite-se apenas vegetação extensiva e medidas anti deslizamento.  

Em coberturas verdes cuja inclinação seja superior a 15º, é necessário a instalação de uma rede anti 
erosão na camada de substrato de forma a evitar o deslizamento da camada.  

Para coberturas com inclinação compreendida entre 10 e 20 graus, o elemento de drenagem tem a 
capacidade de estabilizar o substrato e evitar o seu deslizamento. Para remate do sistema nos beirais da 
cobertura, utilizam-se perfis de aba e suportes anti deslizamento para suporte do sistema. No capítulo 3, 
estará representado o pormenor construtivo deste sistema com mais detalhe.  

No Quadro 3.13, apresentam-se os materiais referentes às camadas superiores da impermeabilização. 
Esta deverá possuir propriedades anti raízes.  
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Quadro 3.13- Exemplo de constituição de uma cobertura extensiva com inclinação entre 10º e 20º (ZinCo, 2016) 

 
Rede anti erosão 

(i>15º) 
- 

 

 

Placa de drenagem 

de poliestireno 

expandido 

Altura= 75 mm 

Peso= 1,0 g/m2 

Resistência à 

compressão= 55 

kN/m2 

 

Manta em fibra 

sintética de 

poliéster/polipropilen

o, com uma camada 

de feltro 

e= 7 mm 

Peso= 650 g/m2 

Classe de resistência= 

4 

 

Perfil de aba Cumprimento= 3 m  

 

 
Suporte anti 

deslizamento em aço 

inoxidável maciço, 

com beirais longos 

ou beirais curtos. 

 

Peso= 1,8 kg incluindo 

parafusos 

Capacidade de carga= 

300 kg/ suporte 

  

 

3.6.2.4. Coberturas verdes extensivas com inclinação de 20º até 35º 

Em coberturas verdes com inclinações superiores a 20º, utilizam-se elementos pré-fabricados em 
polietileno de alta densidade que se encaixam sem necessidade de ferramentas. Estes elementos são 
preenchidos com substrato e ainda cobertos por este 20 mm criando um sistema estável e seguro.  

O escoamento das águas é realizado muito rapidamente sendo de extrema importância a instalação de 
um sistema de irrigação e o uso de uma manta hidro absorvente.  

No remate do sistema com os beirais da coberturas, utilizam-se igualmente perfis de abas com suportes 
anti deslizamento.  

No Quadro 3.14, representam-se os materiais das diferentes camadas superiores à impermeabilização 
que, neste caso, deverá conter propriedades anti raízes.  
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Quadro 3.14- Exemplo da constituição de uma cobertura verde com inclinação até 35º (ZinCo, 2016) 

 
Elemento estável em 

polietileno de alta 

densidade. Utiliza-se 

para suportar a camada 

vegetal em coberturas 

com pendente elevada 

Altura= 100 mm 

Peso= 2,1 

kg/elemento 

 

 

Manta hidro absorvente, 

com cobertura de feltro 

agulhado, feita de fibras 

recicladas 

e= 17 mm 

Peso= 1500 g/m2 

Classe de 

resistência= 3 

 

 

Perfil de aba Cumprimento= 3 m  

 

 
Suporte anti 

deslizamento em aço 

inoxidável maciço, com 

beirais longos ou 

beirais curtos. 

 

Peso= 1,8 kg 

incluindo parafusos 

Capacidade de 

carga= 300 kg/ 

suporte 

 

 
 

3.6.3. RESISTÊNCIA AO FOGO 

Tal como outros tipos de coberturas, as coberturas verdes devem cumprir os regulamentos técnicos e 
legais relativamente à proteção contra o fogo.  

Segundo a FLL (2002), as coberturas verdes intensivas são classificadas como um “telhado duro” e 
portanto são consideradas resistentes ao fogo.  

Por outro lado, as coberturas verdes extensivas podem ter suficiente resistência ao fogo se (FLL, 2002; 
Optigreen, 2017): 

 em coberturas verdes com grandes áreas, a cada 40 metros existe uma faixa de seixos com 1 
metro de largura; 

 a camada de suporte da vegetação tem uma composição mineral específica e profundidade não 
inferior a 3 cm; 

 as espécies de vegetação utilizadas possuírem uma carga de incêndio reduzida como as espécies 
sedum; 

 se existir um espaço de pelo menos 50 cm entre o limite da vegetação e qualquer elemento que 
penetre no telhado ou qualquer componente estrutural que se eleva dele. 

Na Fig. 3.15, ilustram-se as margens de segurança a cumprir numa cobertura verde. 
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3.6.4. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

As necessidades de irrigação dependem (The Green Roof Organisation, 2014): 

 das exigências da camada de vegetação; 
 da capacidade de armazenamento das águas pluviais pelo substrato e pela drenagem da 

cobertura; 
 dos padrões de precipitação local. 

Em Portugal, devido ao clima quente e seco do verão, é necessária a aplicação de um sistema de irrigação 
em qualquer tipo de cobertura verde, tal como já foi referido anteriormente neste trabalho.  

De qualquer maneira, nas primeiras semanas após a instalação da cobertura verde exige-se irrigação 
para o desenvolvimento da vegetação e, portanto, é imprescindível a existência de um ponto de água no 
telhado. Como sistemas de irrigação, existem os seguintes (Zhang et al., 2010): 

 Rega manual por mangueira; 
 Rega gota a gota; 
 Rega por aspersão ou microaspersão; 
 Rega capilar. 

A escolha do tipo de irrigação é realizada conforme as necessidades da cobertura verde. O sistema de 
rega capilar é o mais eficiente pois a rega é efetuada nas raízes da vegetação evitando as perdas por 

Fig. 3.15- Margens de segurança relativamente à 

proteção contra incêndios (Optigreen, 2017) 
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evaporação e o desenvolvimento absurdo das raízes que tendem a crescer ao procurar água na camada 
de substrato. 

 

3.7. COMPATIBILIDADE COM OUTROS SISTEMAS TÉCNICOS 

É do conhecimento geral que as coberturas são muitas vezes utilizadas para suporte de equipamentos e 
sistemas técnicos. Há uma importante necessidade de estudar a compatibilidade desses sistemas com a 
cobertura verde a aplicar, assim como proceder à correta elaboração do projeto da cobertura tendo 
sempre em mente a maior eficiência dos sistemas. 

 

3.7.1. AS COBERTURAS VERDES E OS PAINÉIS SOLARES  

3.7.1.1. Painéis solares térmicos e painéis solares fotovoltaicos  

Os painéis solares térmicos destinam-se ao aquecimento da água ou do ar de uma habitação por meio da 
energia proveniente do sol. Atualmente, o DL 80/2006 exige a instalação de sistemas solares térmicos 
em todos os edifícios novos, desde que possuam exposição solar adequada. Por outro lado, os painéis 
solares fotovoltaicos convertem a energia solar em energia elétrica. 

As coberturas verdes são totalmente compatíveis com estes sistemas, aumentando até a sua eficiência. 
Isto, porque a vegetação leva à diminuição e estabilização da temperatura na cobertura. Para além disso, 
os painéis solares criam zonas de sombra que podem ser favoráveis para a criação de certas espécies de 
vegetação (Ernst & Young, 2009; Tolderlund, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os autores Catalano et al. (2018) referem ainda que 30 a 50 cm à frente do painel deverá apresentar uma 
espessura de substrato reduzida assim como conter plantas mais baixas, como os sedums, de modo a 
reduzir o risco de sombreamento do sistema solar. Da mesma forma, é possível aumentar a espessura de 
substrato da parte de trás do painel onde a vegetação não interfere com a produção de energia (Fig. 3.16).   

 

3.7.1.2. Metodologia de aplicação de painéis solares em coberturas verdes 

O guia de planificação de sistemas ZinCo (2014) para coberturas verdes oferece uma solução inovadora 
para a integração dos painéis solares em coberturas verdes. A configuração das camadas do sistema é 

Fig. 3.16- Integração de um painel solar numa cobertura verde 

(Catalano et al., 2018) 
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praticamente idêntica às outras, no entanto o painel deverá ficar apoiado numa estrutura que se encaixa 
numa base de apoio tal como se pode visualizar na Fig. 3.17. Esta estrutura ficará pousada no elemento 
drenante não interferindo com a correta drenagem e apresentam ângulos de inclinação de 25º, 30º ou 45º 
(ZinCo, 2015).  

A grande vantagem deste elemento é que não necessita de perfurar a impermeabilização, evitando assim 
pontos sensíveis nessa. A sua estabilidade é garantida pelo peso das camadas superiores sem que sejam 
necessárias fixações complicadas (ZinCo, 2016).  

Na Fig. 3.18, encontra-se o aspeto final de uma cobertura verde com um sistema de painéis solares 
integrado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. RECUPERAÇÃO DAS ÁGUAS DAS CHUVAS 

Apesar das coberturas verdes apresentarem uma grande capacidade de retenção das águas pluviais, não 
existe incompatibilidade com o sistema de recuperação das águas pluviais. O substrato da cobertura 
retém apenas uma quantidade de água que cai sobre ela, libertando a restante quantidade para o sistema 
de drenagem que a encaminha para os tubos de queda. Além de que a água armazenada no substrato que 
sobrou da alimentação da vegetação irá ser libertada ao longo do tempo (Ernst & Young, 2009). 
Portanto, a água poderá ser aproveitada para fins domésticos que não necessitem de água potável. Para 
tal, é necessário realizar a ligação dos tubos de queda a um reservatório e separar a rede de águas 
domésticas em água potável e água não potável, o que se torna bastante dispendioso.  

Em Portugal, a inexistência de regulamentação no âmbito do reaproveitamento das águas pluviais é uma 
barreira à sua aplicação. No entanto, a Associação Nacional para a Qualidade das Instalações Prediais 

Fig. 3.17- Base de apoio para painéis solares 

(1,00 m x 2,00 m) (ZinCo, 2015) 

Fig. 3.18- Aspeto final da cobertura verde com energia solar (ZinCo, 

2015) 
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(ANQIP) desenvolveu a Especificação Técnica ETA 0701, que diz respeito aos sistemas de 
aproveitamento de águas pluviais em edifícios. 

3.7.3. UTILIZAÇÕES TÉCNICAS DA COBERTURA 

Muitas vezes, a cobertura de um edifício é utilizada com um local técnico onde se localizam instalações 
elétricas, equipamentos de climatização, de aquecimento ou de elevadores, ocupando normalmente uma 
área restrita do telhado. A cobertura verde é totalmente compatível com estes equipamentos, porém é 
importante realizar passagens de acesso aos equipamentos através de caminhos em godo por exemplo. 
É aconselhável manter uma zona de 40 cm livre de vegetação em todo o perímetro dos locais técnicos 
(Ernst & Young, 2009).  

 

3.7.4. SISTEMA DE SEGURANÇA 

Para garantir a devida segurança nos trabalhos de inspeção ou manutenção em coberturas com platibanda 
baixa, existem no mercado diversas soluções que podem ser aplicadas à configuração das coberturas 
verdes. As soluções aqui apresentadas são de instalação fácil, sem perfuração da membrana de 
impermeabilização ou da cobertura (ZinCo, 2016). 

Se a cobertura verde possuir painéis solares, trabalhos de manutenção são necessários. Para tal, as bases 
de painéis solares podem vir munidos de um carril que serve como ponto de fixação dos trabalhadores 
(Fig. 3.20). Na Fig. 3.20, encontra-se o aspeto final de uma cobertura com o sistema de segurança 
integrado nos em painéis solares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.20- Base de apoio para painéis solares com sistema de 

segurança integrado (ZinCo, 2015) 

Fig. 3.20- Aspeto final da solução do sistema de segurança 

integrado nas bases de apoio dos painéis solares (ZinCo, 

2015) 
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Contudo, para coberturas verdes que não possuem energia solar, também é importante garantir a 
segurança dos trabalhadores e dos técnicos que a frequentam para inspeções de equipamento lá existente, 
ou simplesmente manutenções da cobertura. Para coberturas verdes acessíveis, com platibandas baixas, 
é importante que sejam instalados corrimões em todo o perímetro do telhado a fim de prevenir a queda 
de pessoas.  

Existem diferentes sistemas e elementos de segurança que podem ser adotados para coberturas com 
inclinações até 5% desde que a capacidade de carga permita um mínimo de 120 kg/m2 (ZinCo, 2016). 
No Quadro 3.15 estão representadas algumas soluções que existem atualmente no mercado.  
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Quadro 3.15- Exemplos de dispositivos de segurança em coberturas verdes  

Elementos 

modulares 

individuais 

(ZinCo, 

2016) 

Encaixam numa 

placa base 

situada logo 

acima da 

camada filtrante. 

 

 

Elementos 

individuais 

em metal 

(Optigreen, 

2017) 

Fácil instalação, 

basta aplicar 

acima do filtro e 

cobrir com o 

substrato e a 

vegetação.  

Carril 

modular 

horizontal  

(ZinCo, 

2016) 

Carril horizontal 

expansível e 

modular com 

uma corrediça 

permanente que 

permite uma 

maior liberdade 

de movimento. 

 

Carril em 

aço 

(Optigreen, 

2007) 

Basta posicionar 

o elemento, 

cobrir com uma 

manta de alta 

resistência e 

cobrir com 

substrato e 

vegetação.  

 

Corrimão 

modular 

com ou sem 

sistema de 

carril 

(ZinCo, 

2016) 

Montagem 

modular 

realizada por 

cima da camada 

filtrante. Por fim, 

aplica-se o 

substrato e a 

vegetação. 
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4  
Patologias e pormenorização de 

coberturas verdes 
 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, existe um certo receio em aplicar coberturas verdes. Tal, deve-se principalmente à ideia de 
que uma cobertura verde tem mais probabilidades de apresentar patologias do que uma cobertura normal 
ou em terraço. O certo é que este sistema necessita de maiores preocupações na aplicação e nas 
manutenções, sobretudo as do tipo intensivo. Tais manutenções têm um custo que muitas vezes levam 
os proprietários a descuidarem-se levando ao aparecimento de patologias.   

É de extrema importância ter conhecimento das patologias que uma cobertura verde pode apresentar. 
As patologias podem ter origem em diversas causas para além da falta de manutenção:  

 Mau planeamento da solução construtiva inclusive na escolha de materiais; 
 Má execução do sistema; 
 Má utilização por parte dos utentes; 
 Fatores atmosféricos extremos; 
 Defeitos nos materiais utilizados. 

A ocorrência de anomalias pode ser minimizada com uma correta conceção, execução e plano de 
manutenções adequado ao tipo de cobertura verde.  

De seguida serão apresentadas as patologias/anomalias que possam vir a ocorrer numa cobertura verde, 
assim como as possíveis causas destas. Mais tarde, serão representados os pormenores construtivos mais 
relevantes associados ao sistema.  

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ANOMALIAS E CAUSAS 

Como consequência do mau desempenho surgem as anomalias. Estas podem desenvolver-se em 
qualquer camada de uma cobertura verde assim como nos remates.  

 

4.2.1. NA CAMADA DE VEGETAÇÃO 

Esta camada é a camada mais superficial do sistema e como tal, as anomalias associadas a esta, são as 
mais fáceis de detetar. Estão presentes no Quadro 4.1, as principais anomalias nesta camada e as suas 
possíveis causas. 



Conceção, Especificação e Pormenorização de Coberturas Verdes 

 

 

 
 
60 

 

Quadro 4.1- Anomalias e possíveis causas na camada de vegetação (Adaptado de Almeida (2017); Coelho 

(2014); Silva, Flores-Colen e Coelho (2015)) 

Anomalias na vegetação Possíveis causas 

Morte de espécies 

 

Proximidade às saídas de ventilação 

Pisoteio das plantas 

Vegetação ou substrato inadequado 

Pragas, fungos e doenças 

Rega em excesso 

Elevados períodos de seca 

Vegetação seca 
Rega insuficiente 

Pendente elevada sem capacidade de retenção da água 

Presença de espécies infestantes 

Excesso de rega 

Excesso de fertilização 

Falta de manutenção ou programa de manutenção deficiente 

Queda de plantas 
Vento aliado à falta ou incorreta ancoragem das plantas 

Vento aliado a espessura de substrato insuficiente 

 
4.2.2. NA CAMADA DE SUBSTRATO 

As anomalias presentes na camada de substrato derivam muitas vezes de uma escolha deficiente da sua 
composição. O uso de solos naturais não deve ser considerado pois, devido à sua composição, possibilita 
o aparecimento de anomalias. As anomalias mais comuns nesta camada são a compactação, o 
encharcamento ou a erosão do substrato. As suas causas mais comuns encontram-se no Quadro 4.2.  

Quadro 4.2- Anomalias e possíveis causas na camada de substrato (Adaptado de Almeida (2017); Coelho 

(2014)) 

Anomalias no substrato Possíveis causas 

Compactação Distribuição granulométrica inadequada 

Excesso de matéria orgânica  

Excesso de pisoteio 

Excesso de argila  

Encharcamento Pendentes reduzidas  

Camada de drenagem ineficiente ou inexistente 

Número insuficiente de pontos de escoamento 

Substrato inadequado 

Deslizamento/erosão 

 Pendente excessiva sem sistema anti deslizamento 

Substrato demasiado leve 

Efeito do vento 

Vegetação reduzida  

 
4.2.3. NA ESTRUTURA DE SUPORTE 

As anomalias associadas à estrutura de suporte são as menos comuns, porém quando estas surgem 
podem causar danos muito graves. Um dimensionamento do suporte mal-executado na fase do projeto 
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ou cargas excessivas na cobertura que não estavam previstas no projeto podem ser algumas causas de 
anomalias, como se verifica no Quadro 4.3. 

Quadro 4.3- Anomalias na camada de suporte e as suas possíveis causas (Adaptado de Coelho (2014)) 

Anomalias no suporte Possíveis causas 

Empolamento Carga excessiva 

Fissuração Carga excessiva 

Inadequada barreira anti raiz  

Deformação Carga excessiva 

Colapso Cargas excessivas 

Acumulação excessiva de água 

 

4.2.4. NA IMPERMEABILIZAÇÃO 

As anomalias presentes numa impermeabilização podem ser consideradas muito graves e de muito 
difícil reparação (Quadro 4.4). No caso do sistema de cobertura verde, a camada de impermeabilização 
encontra-se protegida pelas camadas superiores. No entanto, é importante realizar uma devida inspeção 
nesta camada antes de se proceder à instalação das restantes. Detetando uma falha no final da instalação 
de todo o sistema, deverão ser retiradas todas as camadas para se proceder à reparação da camada 
levando a custos muito elevados.  

Quadro 4.4- Exemplos de anomalias na impermeabilização e as suas possíveis causas (Adaptado de Almeida 

(2017); Coelho (2014))  

Anomalias na impermeabilização Possíveis causas 

Empolamento Fixação da impermeabilização inadequada ou mal-executada 

Existência de rugosidades na camada de suporte  

Encurvadura do suporte 

Fissuração Inexistência da camada de dessolidarização  

Incompatibilidade de materiais 

Perfuração  Inexistência da camada de proteção  

Barreira anti raízes inexistente ou deficiente  

Fixação de elementos  

Na sua execução, presença de objetos cortantes  

Descolamento Fixação da impermeabilização inadequada ou mal-executada 

Formação de pregas Fixação da impermeabilização mal-executada  

Deslizamento Pendente excessiva 

Fixação da impermeabilização inadequada ou mal-executada 

 

4.2.5. NA BARREIRA ANTI RAÍZES 

Pela visualização do Quadro 4.5, verificam-se poucas anomalias associadas a esta camada. Isto deve-se 
principalmente ao facto de que esta camada pode ser anulada se a impermeabilização possuir 
propriedades anti raízes, que é o sistema mais comum atualmente.  
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Quadro 4.5- Anomalias na barreira anti raízes e suas possíveis causas (Adaptado de Coelho (2014)) 

Anomalias na barreira anti raízes Possíveis causas 

Decomposição Incompatibilidade entre materiais  

Deslizamento Pendente excessiva sem sistema anti deslizamento 

 

4.2.6. NA CAMADA FILTRANTE 

Uma boa escolha do substrato está intimamente ligada ao bom funcionamento da camada filtrante 
(Quadro 4.6). 

Quadro 4.6- Anomalias e as suas possíveis causas na camada filtrante (Adaptado de Coelho (2014)) 

Anomalias na camada filtrante Possíveis causas 

Obstrução dos poros Substrato inadequado com elevadas percentagens de argila 

ou de matéria orgânica (solos naturais) 

 

4.2.7. NA CAMADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO 

Dependendo da posição desta camada no sistema, existem algumas anomalias que possam vir a 
manifestar-se como a presença de água ou condensações (Quadro 4.7). 

Quadro 4.7- Anomalias na camada de isolamento térmico e possíveis causas (Adaptado de Coelho (2014)) 

Anomalias na camada de 

isolamento térmico 
Possíveis causas 

Presença de água  Escolha de um isolamento térmico inadequado (sensível à 

água) quando este se encontra sobre a impermeabilização 

Danos na impermeabilização, quando esta se encontra acima 

do isolamento térmico 

Condensações Barreira pára vapor inexistente quando o isolamento se 

encontra sob a impermeabilização 

 

4.2.8. NO SISTEMA DE DRENAGEM 

O sistema de drenagem deve ser alvo de ações de manutenção periódicas. Quando estas não são 
realizadas, o aparecimento de anomalias é inevitável. As mais comuns são os entupimentos dos 
diferentes elementos de drenagem muitas vezes pela acumulação de detritos. Anomalias nesta camada 
podem pôr em causa a sobrevivência da vegetação assim como a estrutura do suporte. O Quadro 4.8 
apresenta diferentes anomalias e possíveis causas destas.  
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Quadro 4.8- Anomalias no sistema de drenagem e suas possíveis causas (Adaptado de Coelho (2014); Silva, 

Flores-Colen e Coelho (2015)) 

Anomalias no sistema de 

drenagem 
Possíveis causas 

Caixas de visita cobertas com 

vegetação 

Má conceção 

Manutenção em falta ou ineficaz 

Entupimento  Camada filtrante inexistente ou mal colocada 

Substrato inadequado com elevadas percentagens de argila 

ou de matéria orgânica (solos naturais) 

Presença de vegetação 

Acumulação de lixo/detritos nas 

calhas e tubos de queda 

Manutenção em falta ou ineficaz 

Corrosão Qualidade débil dos materiais  

 

4.2.9. NOS REMATES 

Os remates são um aspeto muito importante numa cobertura. A sua correta execução poderá evitar o 
aparecimento de anomalias no interior do edifício, principalmente infiltrações e humidades. Os remates 
podem sofrer descolamento, fissuração ou deslizamento tal como se verifica no Quadro 4.9. 

Quadro 4.9- Anomalias presentes nos remates e possíveis causas (Adaptado de Coelho (2014)) 

Anomalias nos remates Possíveis causas 

Descolamento 

Execução do remate em condições atmosféricas 

desfavoráveis 

Superfície de suporte com irregularidades ou com teor de 

humidade elevado 

Inexistência da proteção do bordo superior do remate 

Fissuração Proteção do remate inexistente ou mal-executada 

Deslizamento 
Remate com altura excessiva 

Ação da temperatura 

 

4.2.10. NO TETO CONTÍGUO 

Nos tetos contíguos às coberturas verdes, podem manifestar-se infiltrações de água, sinalizando que algo 
não está correto no telhado. No Quadro 4.10, verificam-se duas possíveis causas para esta anomalia. 

Quadro 4.10- Anomalias e possíveis causas num teto contíguo à cobertura verde (Adaptado de Patorreb (2015)) 

Anomalias no teto contíguo Possíveis causas 

Infiltrações/humidade 

  Remate da impermeabilização com altura insuficiente 

Fissuração da impermeabilização 
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4.2.11. NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

O sistema de irrigação é um elemento essencial numa cobertura verde em climas como o português. É 
essencial que este sistema seja alvo de manutenções periódicas para que não haja riscos de a vegetação 
secar caso este não funcione (Quadro 4.11).  

Quadro 4.11- Anomalia no sistema de irrigação e possível causa (Adaptado de Silva, Flores-Colen e Coelho 

(2015)) 

Anomalias no sistema de irrigação Possíveis causas 

Saídas de água danificadas Manutenção em falta ou ineficaz 

 

4.3. PORMENORIZAÇÃO DE COBERTURAS VERDES 

Muitas das anomalias apresentadas no ponto anterior advêm de erros concebidos na fase de execução. 
Tal acontece, muitas vezes, devido à falta de informação e pormenorização presente no caderno de 
encargos e no projeto de conceção, respetivamente. Os erros mais comuns são ao nível dos pontos 
singulares.  

Em Portugal, não existem documentos técnicos que apoiem os engenheiros civis na elaboração dos 
pormenores construtivos, o que os leva a recorrer a documentos técnicos estrangeiros. É o caso dos 
Documents Techniques Unifiés (DTU), um conjunto de documentos franceses que apresentam diretrizes 
para a correta execução em obra (Monteiro, 2016).  

Algumas empresas especializadas em coberturas verdes possuem soluções construtivas assim como 
alguns pormenores do sistema. A ZinCo possui um portal técnico online aberto ao público para acesso 
de fichas técnicas, pormenores construtivos e memórias técnicas de alguns dos seus sistemas. A 
Optigreen e a Nophadrain disponibilizam catálogos de coberturas verdes.   

Neste subcapítulo, serão elaboradas algumas fichas com pormenores construtivos de pontos singulares 
de coberturas verdes.  

 

4.3.1. MODELO DE FICHA PARA APRESENTAÇÃO DOS PORMENORES CONSTRUTIVOS 

De forma a facilitar a visualização dos pormenores construtivos, estes serão organizados por fichas. As 
fichas têm o aspeto apresento no Quadro 4.12. No cabeçalho destas, da esquerda para a direita, serão 
apresentados: o tipo de cobertura verde a que o pormenor construtivo corresponde (extensiva, intensiva 
ou ambos) assim como a sua inclinação; o nome do pormenor construtivo e o respetivo código de 
identificação. De seguida, a referência bibliográfica da figura e o desenho representativo do pormenor 
serão apresentados, e por fim, uma pequena descrição do pormenor assim como alguns cuidados a ter 
na sua execução.  
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Quadro 4.12- Modelo de ficha para os pormenores construtivos (Adaptado de Monteiro (2016)) 

Tipo de cobertura verde: 

Extensiva              Intensiva 

Inclinação:  

Nula                      10º-20º 

Ligeira até 8º          Superior a 20º 

Nome do pormenor 

construtivo 

Código de Identificação 

PC _ _ 

Referência Bibliográfica da figura: 

Desenho esquemático do pormenor construtivo 

Legenda 

Descrição do Pormenor Construtivo e Cuidados na sua Execução 

 

4.3.2. IDENTIFICAÇÃO DE PORMENORES CONSTRUTIVOS EM COBERTURAS VERDES 

No Quadro 4.13, está representado um pequeno índice com as fichas dos pormenores construtivos mais 
correntes, desenvolvidas no âmbito deste trabalho.  

Quadro 4.13- Índice de pormenores construtivos associados a coberturas verdes 

Nº pormenor Título do pormenor construtivo Página 

PC01 Junta de dilatação sob lajetas de betão 66 

PC02 Junta de dilatação saliente 67 

PC03 Junta de dilatação enterrada 68 

PC04 Ligação com elementos emergentes 69 

PC05 Ligação com platibanda 70 

PC06 Ligação com tubo de queda- saída horizontal 71 

PC07 Ligação com tubo de queda- saída vertical 72 

PC08 Encontro do sistema com uma claraboia 73 

PC09 Encontro do sistema com uma soleira  74 

PC10 Transição para zona pavimentada 75 

  PC11 Beiral  76 
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Tipo de cobertura verde: 

Extensiva              Intensiva 

Inclinação:  

Nula                      10º-20º 

Ligeira até 8º          Superior a 20º 

Junta de dilatação sob 

lajetas de betão  
PC01 

Referência Bibliográfica da figura: DTU 20.12 (1993) 

 

1- Barreira pára vapor 

2- Isolamento térmico 

3- Impermeabilização 

4- Proteção da impermeabilização 

5- Camada drenante 

6- Camada filtrante 

7- Substrato 

As juntas de dilatação em coberturas são essenciais para absorverem as variações 

dimensionais térmicas dos materiais, assim como a retração do suporte em betão, evitando 

a criação de fissuras e danos que poderiam pôr em risco a estabilidade e a durabilidade da 

cobertura.  

Normalmente, a sua espessura varia de 2 a 3 cm e distanciam-se de 20 a 25 metros entre 

elas. A estrutura resistente é de betão armado e a sua espessura é de 10 cm no mínimo.  

Neste caso, a junta de dilatação pode ser visitável e as lajetas em betão encontram-se ao 

mesmo nível do substrato. Esta solução permite a continuidade da cobertura ao contrário 

das juntas de dilatação salientes. 

5 

Murete em alvenaria 

Lajetas de betão 

Com isolamento 

térmico 

Sem isolamento 

térmico 

1 
2 
3 
4 

3 
4 

6 

7 
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Tipo de cobertura verde: 

Extensiva              Intensiva 

Inclinação:  

Nula                      10º-20º 

Ligeira até 8º          Superior a 20º 

Junta de dilatação 

saliente  
PC02 

Referência Bibliográfica da figura: Mobasheri (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Suporte 

2- Camada de forma 

3- Camada de regularização 

4- Impermeabilização 

5- Proteção dura da impermeabilização 

6- Faixa de gravilha 

7- Rufo metálico 

As juntas de dilatação em coberturas são essenciais para absorverem as variações térmicas 

dos materiais, assim como a retração do suporte em betão, evitando a criação de fissuras e 

danos que poderiam pôr em risco a estabilidade e a durabilidade da cobertura.  

Normalmente, a sua espessura varia de 2 a 3 cm e distanciam-se de 20 a 25 metros entre 

elas. A estrutura resistente é de betão armado e a sua espessura é de 10 cm no mínimo.  

Neste caso, a junta de dilatação é saliente devendo situar-se a pelo menos 15 cm acima da 

superfície da camada de substrato. Esta solução torna-se pouco estética e pode ser 

considerada um obstáculo para as pessoas que circulam na cobertura. 

O relevo da impermeabilização é considerado um ponto singular da cobertura. Com a 

finalidade de proteger este ponto do desenvolvimento de raízes, é recomendável a execução 

de uma faixa de gravilha em cada um dos lados da junta. Estas faixas servem também para 

prevenção de incêndios no caso de terem largura de 50 cm e para circulação em períodos 

de manutenção.  

1 

2 

3 
4 5 

6 

7 



Conceção, Especificação e Pormenorização de Coberturas Verdes 

 

 

 
 
68 

 

Tipo de cobertura verde: 

Extensiva              Intensiva 

Inclinação:  

Nula                      10º-20º 

Ligeira até 8º          Superior a 20º 

Junta de dilatação 

enterrada 
PC03 

Referência Bibliográfica da figura: DTU 20.12 (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Barreira pára vapor 

2- Isolamento térmico 

3- Impermeabilização 

4- Proteção da impermeabilização 

5- Camada drenante 

6- Camada filtrante 

7- Substrato 

As juntas de dilatação em coberturas são essenciais para absorverem as variações térmicas 

dos materiais, assim como a retração do suporte em betão, evitando a criação de fissuras e 

danos que poderiam pôr em risco a estabilidade e a durabilidade da cobertura.  

Normalmente, a sua espessura varia de 2 a 3 cm e distanciam-se de 20 a 25 metros entre 

elas. A estrutura resistente é de betão armado e a sua espessura é de 10 cm no mínimo.  

Neste caso, a junta de dilatação não é visitável pois encontra-se enterrada. É recomendável 

que exista pelo menos 5 cm entre a parte mais elevada da junta até à parte mais baixa, ao 

nível da superfície da camada de proteção.  

3 

2 

7 

6 

5 

4 
3 

1 

Com isolamento térmico Sem isolamento térmico 
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Tipo de cobertura verde: 

Extensiva              Intensiva 

Inclinação:  

Nula                      10º-20º 

Ligeira até 8º          Superior a 20º 

Ligação com elementos 

emergentes 
PC04 

Referência Bibliográfica da figura: ZinCo (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Perfil de fixação 

2- Faixa de gravilha 

3- Perfil metálico de separação 

4- Sistema ETICS 

5- Proteção da impermeabilização 

6- Mástique de silicone 

7- Impermeabilização 

8- Proteção da impermeabilização 

9- Elemento de drenagem 

10- Filtro 

11- Substrato 

12- Vegetação 

A impermeabilização deverá ser rebatida no encontro com elementos emergentes até 

atingirem pelo menos 15 cm acima da superfície da faixa de gravilha. O filtro é rebatido até 

à superfície da faixa de gravilha.  

Na separação do substrato e da faixa de gravilha utiliza-se um perfil metálico de separação 

para evitar que o substrato se dirija para o sistema de drenagem.  

Estes encontros são considerados pontos frágeis sobretudo para a impermeabilização, 

portanto a faixa de gravilha é imprescindível para a proteção desta camada contra a 

propagação de raízes. A faixa de gravilha deverá apresentar uma largura de pelo menos 30 

cm. Para prevenção de incêndios, 50 cm é o recomendável. 

6 

1 
2 3 

4 

5 

7 

9 
8

10 

11 

12 
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Tipo de cobertura verde: 

Extensiva              Intensiva 

Inclinação:  

Nula                      10º-20º 

Ligeira até 8º          Superior a 20º 

Ligação com platibanda PC05 

Referência Bibliográfica da figura: ZinCo (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Rufo metálico 

2- Faixa de gravilha 

3- Perfil metálico de separação 

4- Impermeabilização 

5- Proteção da impermeabilização 

6- Elemento de drenagem 

7- Filtro 

8- Substrato 

9- Vegetação 

Em platibandas com pouca altura, aconselha-se a rematação da tela de impermeabilização 

até ao longo de toda a espessura da platibanda. Para garantias de proteção do bordo 

superior da impermeabilização, cobre-se a platibanda com um rufo metálico. 

Utiliza-se um perfil metálico para separação do sistema da faixa de gravilha para evitar que 

o substrato se dirija para o sistema de drenagem.  

A faixa de gravilha deverá ter uma largura de pelo menos 30 cm ou 50 cm para prevenção 

de incêndios.  

 

 

1 

2 3 

4 
5 
6 
7 

8 

9 



Conceção, Especificação e Pormenorização de Coberturas Verdes 

 
 

71 
 

Tipo de cobertura verde: 

Extensiva              Intensiva 

Inclinação:  

Nula                      10º-20º 

Ligeira até 8º          Superior a 20º 

Ligação a tubo de queda- 

saída horizontal 
PC06 

Referência Bibliográfica da figura: ArchiGreen (2013b) 

 

1- Rufo metálico 

2- Caixa de inspeção 

3- Tubo de queda 

4- Barreira pára-vapor 

5- Isolamento térmico 

6- Impermeabilização 

7- Proteção da impermeabilização 

8- Camada drenante 

9- Filtro 

10- Substrato 

11- Vegetação 

12- Perfil de separação 

13- Faixa de gravilha 

A colocação de uma caixa de inspeção nas saídas de águas é importante para fins de 

manutenção (limpeza) e inspeção de forma a garantir que a drenagem está a ser 

devidamente efetuada.  

O filtro deverá ser rematado até à superfície da faixa de gravilha de forma a evitar a entrada 

de substrato na caixa de inspeção.  

A tela de impermeabilização terá de ser rematada no interior do tubo horizontal para 

prevenção de infiltrações de água no edifício.   

Utiliza-se um perfil metálico de separação entre o substrato e a faixa de gravilha de forma a 

que o substrato não se dirija para o sistema de drenagem.  

1 

2 3 

4 

5 
6 
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Tipo de cobertura verde: 

Extensiva              Intensiva 

Inclinação:  

Nula                      10º-20º 

Ligeira até 8º          Superior a 20º 

Ligação a tubo de queda- 

saída vertical 
PC07 

Referência Bibliográfica da figura: ArchiGreen (2013a) 

 

1- Caixa de inspeção 

2- Barreira pára vapor 

3- Isolamento térmico 

4- Impermeabilização 

5- Proteção da impermeabilização 

6- Camada de drenagem 

7- Filtro 

8- Tubo de queda 

Nas saídas de águas verticais, a tela de impermeabilização é rematada no interior do tubo 

de queda. A caixa de inspeção é essencial para verificação do bom funcionamento da 

drenagem da água e para fins de limpeza.  

No perímetro da caixa de inspeção deverá existir uma faixa de gravilha de largura de pelo 

menos 30 cm separada do substrato por um perfil de separação de forma a que o substrato 

não se desloque para a caixa de drenagem. Para fins de prevenção de incêndios, a faixa de 

gravilha deverá ter uma largura mínima de 50 cm.  

 

 

 

 

1 
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3 
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5 
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Tipo de cobertura verde: 

Extensiva              Intensiva 

Inclinação:  

Nula                      10º-20º 

Ligeira até 8º          Superior a 20º 

Encontro do sistema com 

uma claraboia  
PC08 

Referência Bibliográfica da figura: Nophadrain (2019) 

 

 

 

1- Claraboia 

2- Faixa de gravilha ou lajetas 

3- Impermeabilização 

4- Camada de proteção 

5- Camada drenante 

6- Filtro 

7- Perfil metálico de separação 

Na existência de claraboias no telhado, a impermeabilização é rematada 15 cm acima da 

faixa de gravilha. Esta deverá ter uma largura mínima de 30 cm e 50 cm para fins de 

prevenção de incêndios.  

Utiliza-se um perfil metálico para separação da faixa de gravilha do substrato.  

O filtro é rematado até à superfície da camada de substrato.  
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Tipo de cobertura verde: 

Extensiva              Intensiva 

Inclinação:  

Nula                      10º-20º 

Ligeira até 8º          Superior a 20º 

Encontro do sistema com 

soleira 
PC09 

Referência Bibliográfica da figura: Optigreen (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Porta 

2- Perfil de separação 

3- Vegetação 

4- Lajetas de betão 

5- Substrato 

6- Canal de drenagem 

7- Perfil perfurado 

8- Elemento de drenagem 

9- Godo 

10- Impermeabilização 

11- Estrutura de suporte 

12- Proteção de impermeabilização 

13- Elemento de drenagem 

Ao longo de uma fachada onde exista uma porta, é necessário implementar um canal de 

drenagem na faixa de lajetas de forma a evitar a acumulação de águas na soleira.  

A impermeabilização é rematada com uma dobra junto à soleira. A fim de evitar que o 

substrato se dirija para o sistema de drenagem, utilizam-se perfis metálicos de forma a 

separar o substrato da faixa de lajetas.  

Para prevenção de incêndios, aberturas na fachada a menos de 80 cm de altura deverá ter 

uma faixa de gravilha ou lajetas de pelo menos 50 cm.   
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Tipo de cobertura verde: 

Extensiva              Intensiva 

Inclinação:  

Nula                      10º-20º 

Ligeira até 8º          Superior a 20º 

Transição para zona 

pavimentada 
PC10 

Referência Bibliográfica da figura: ZinCo (2012) 

 

1- Lancil assente em massame de argamassa 

2- Pavimento em lajetas de betão ou pedra natural 

3- Brita com granulometria de 2-5 mm 

4- Impermeabilização 

5- Proteção de impermeabilização 

6- Elemento de drenagem 

7- Filtro 

8- Substrato 

9- Vegetação 

 O massame de argamassa é executado acima da camada de drenagem para evitar a 

perfuração da impermeabilização.  

O filtro é rematado até à superfície da camada de substrato de forma a evitar a entrada de 

finos na camada drenante.  

As lajetas de betão são assentadas em brita.  
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Tipo de cobertura verde: 

Extensiva              Intensiva 

Inclinação:  

Nula                      10º-20º 

Ligeira até 8º          Superior a 20º 

Beiral  PC11 

Referência Bibliográfica da figura: ZinCo (2016); ZinCo (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Caleira 

2- Perfil de suporte  

3- Perfil de aba perfurado 

4- Rede anti erosão  

5- Elemento de drenagem e de suporte do substrato 

6- Impermeabilização anti raizes e manta de proteção e hidratação 

Em coberturas verdes cuja inclinação seja superior a 15º ou que se encontrem em locais 

muito ventosos, uma rede anti erosão é implementada na superficie do substrato de forma a 

prevenir a ocorrencia de erosão do substrato.  

O sistema é rematado com um perfil de aba perfurado de forma a que a água se dirija à 

caleira. Cada perfil de suporte tem a capacidade de aguentar 300kg e portanto deve-se 

analisar quantos perfis são necessários. Estes são fixados à laje da cobertura de forma a 

evitar o deslizamento do sistema.  

Se a inclinação for superior a 20 graus, o elemento de drenagem é substituído por elementos 

pré fabricados em polietileno reciclado que se encaixam sem necessidade de ferramentas, 

formando um sistema estável e seguro.  

1 

2 

3 

4 

5 6 
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5  
Quantificação dos custos 

associados às coberturas verdes 
 

 

5.1. BARREIRAS À APLICAÇÃO DE COBERTURAS VERDES  

Por muito que o sistema de cobertura verde tenha evoluído e conquistado protagonismo, a sua aplicação 
ainda é pouco usual, principalmente em Portugal. Deste modo, serão apresentadas as principais barreiras 
sentidas pela população que a conduz à não adoção deste sistema nos seus edifícios, sejam novos ou 
existentes. 

Segundo Teotónio, Silva e Cruz (2018), dois dos maiores obstáculos sentidos em edifícios existentes 
são a falta de capacidade estrutural do edifício e a elevada inclinação do telhado. No estudo que 
realizaram na cidade de Lisboa, constataram que todas as coberturas planas com estrutura de betão têm 
a capacidade de suportar coberturas verdes extensivas. Já as coberturas inclinadas de estrutura mista 
deverão sofrer um reforço estrutural.  

Ainda assim, consideram-se os seguintes aspetos como os maiores obstáculos à implementação de 
coberturas verdes em edifícios novos ou existentes: 

 Elevados custos de aplicação e manutenção; 
 Manutenções regulares; 
 Ausência de sensibilização e incentivos por parte dos municípios; 
 Ausência de especialização das empresas; 
 Ausência de investigação e normas. 

 

5.2. CUSTO DE APLICAÇÃO 

A exigência de uma maior capacidade de carga na estrutura de suporte, principalmente no caso de se 
tratar de uma cobertura verde intensiva, resulta em custos iniciais mais elevados do que uma cobertura 
convencional. No entanto, se esta for devidamente executada, dá origem a uma solução construtiva mais 
duradoura para o sistema de impermeabilização. Tal deve-se principalmente a esta se encontrar 
protegida pelas camadas superiores do sistema, promovendo assim uma vida útil do sistema 2,5 a 3 
vezes superior ao de uma cobertura convencional. Estima-se então que este sistema poderá durar de 40 
a 55 anos enquanto que numa cobertura convencional dura apenas cerca de 20 anos (Coelho, 2014). 

Assim, os fatores que influenciam os valores do custo de aplicação de uma cobertura verdes são os 
seguintes: 
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 Acessibilidade ou não da cobertura; 
 Edifício novo ou existente (avaliação estrutural com eventual necessidade de reforço); 
 Tipo de cobertura verde (extensiva ou intensiva); 
 Inclinação do telhado (quanto maior a inclinação maiores custos associados); 
 Necessidade de irrigação; 
 Localização; 
 Evolução do mercado. 

Os custos associados à aplicação de coberturas verdes começam aos poucos a tornarem-se mais 
acessíveis. Isto deve-se principalmente à standardização das soluções construtivas e à criação de novas 
técnicas mais eficientes. A inclusão de incentivos nas cidades fora de Portugal, também ajudou ao 
aumento da aplicação. 

A compra dos materiais de cada camada a diferentes fornecedores ou a compra de um sistema completo 
pode fazer com que o custo do sistema varie. Muitas vezes, a compra separada de materiais pode causar 
uma perda de garantia por parte dos fornecedores devido à combinação dos seus materiais com outros 
produtos (Tolderlund, 2010).  

O custo de implementação de uma cobertura verde é muito difícil de estimar pois engloba vários custos 
que serão enumerados de seguida (Ernst & Young, 2009; Tolderlund, 2010): 

 Custo de avaliação estrutural: este custo só é necessário em edifícios existentes. 
 Custo de conceção do projeto: esta fase exige normalmente um especialista em coberturas 

verdes. Se a cobertura verde for modular ou de tapetes pré-cultivados, este custo poderá ser 
ignorado. 

 Custo de instalação: o sistema modular e o sistema de tapete pré-cultivado possuem um custo 
de instalação mais baixo do que o sistema completo, pois são executados em fábrica e apenas 
pousados na cobertura. Vários fatores podem afetar o custo de instalação: o tamanho do projeto, 
o acesso ao telhado, o tipo de vegetação entre outros.  

 Custo dos materiais 
 Custo dos sistemas associados: eventual sistema de irrigação, sistema anti deslizamento, 

sistema de segurança entre outros.  

 

5.2.1. EM PORTUGAL 

Em Portugal, o mercado das coberturas verdes ainda se encontra muito limitado, existindo muito poucas 
empresas especializadas neste sistema. Este facto traduz-se em preços elevados com poucos 
especialistas na matéria.  

Através do Gerador de preços CYPE Ingenieros (2014), foi possível encontrar preços de alguns sistemas 
de coberturas verdes. Preços esses que englobam todas as camadas superiores à estrutura de suporte 
assim como a mão de obra necessária à sua execução. Considerou-se em todas as soluções uma camada 
de isolamento térmico.  No Quadro 5.1 encontram-se os preços associados a diferentes sistemas da 
marca ZinCo.  
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Quadro 5.1- Preços da instalação de diferentes coberturas verdes da marca ZinCo em zona corrente da 

cobertura (Adaptado de Gerador de preços CYPE Ingenieros (2014)) 

Sistema Preço/m2 

Cobertura verde extensiva acessível com tapete pré cultivado de sedum 123€ 

Cobertura verde extensiva não acessível com inclinação de 5º 115€ 

Cobertura verde extensiva não acessível com inclinação de 20º 118€ 

Cobertura verde extensiva não acessível com inclinação de 35º 184€ 

Cobertura verde extensiva acessível com rega integrada 139€ 

Cobertura verde intensiva acessível 188€ 

 

No entanto, estes preços não possuem os custos dos remates ou dos pontos singulares. No Quadro 5.2 e 
no Quadro 5.3 encontram-se os custos por unidade de sumidouro com caixa de inspeção para 
impermeabilizações com lâminas asfáltica e de PVC, respetivamente. Relativamente aos remates da 
cobertura com perfis, os custos apresentam-se no Quadro 5.4 para coberturas planas ou inclinadas.  

Quadro 5.2- Custo do ponto singular do sumidouro com caixa de inspeção cuja impermeabilização é de lâminas 

asfálticas (Adaptado de Gerador de preços CYPE Ingenieros (2014))  

Sistema Preço/un 

Cobertura plana acessível, não ventilada, ajardinada extensiva 104€ 

Cobertura plana acessível, não ventilada, ajardinada intensiva 143€ 

 

Quadro 5.3- Custo do ponto singular do sumidouro com caixa de inspeção cuja impermeabilização é de lâminas 

de PVC (Adaptado de Gerador de preços CYPE Ingenieros (2014)) 

Sistema Preço/un 

Cobertura plana acessível, não ventilada, ajardinada extensiva 83€ 

Cobertura plana acessível, não ventilada, ajardinada intensiva 122€ 

 

Quadro 5.4- Custo do remate do sistema com perfil (Adaptado de Gerador de preços CYPE Ingenieros (2014)) 

Sistema Preço/un 

Cobertura plana   66€ 

Cobertura inclinada (>10º) 143€ 

 

De forma a proceder-se à comparação dos custos de aplicação de uma cobertura verde com os custos de 
uma cobertura tradicional em terraço, é necessário estimar os custos dos remates e pontos singulares por 
metro quadrado de cobertura verde.  
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Admitindo que todos os pontos singulares correspondem a um acréscimo de 25%1 aos custos de 
aplicação presentes no Quadro 5.1, obtém-se um novo quadro correspondente ao Quadro 5.5.  

Sabendo que uma cobertura tradicional em terraço tem um custo total de 100€/m2 2 incluindo os custos 
dos remates, pontos singulares e mão de obra, verifica-se que os valores obtidos para as coberturas 
verdes é superior.  

Assim, uma cobertura verde deverá apresentar um custo superior do que uma cobertura tradicional em 
terraço podendo ultrapassar o dobro do custo desta última. É ainda de salientar que nestes custos de 
aplicação da cobertura verde ainda não se encontra o custo do sistema de irrigação.  

Quadro 5.5- Custos de aplicação de diferentes coberturas verdes considerando os custos de remates e pontos 

singulares 

Sistema Preço/m2 

Cobertura verde extensiva acessível com tapete pré cultivado de sedum 153€ 

Cobertura verde extensiva não acessível com inclinação de 5º 143€ 

Cobertura verde extensiva não acessível com inclinação de 20º 147€ 

Cobertura verde extensiva não acessível com inclinação de 35º 230€ 

Cobertura verde extensiva acessível com rega integrada 174€ 

Cobertura verde intensiva acessível 235€ 

 

5.2.2. PELO MUNDO 

Após várias pesquisas, obtiveram-se alguns custos de diferentes países, tal como se pode constatar no 
Quadro 5.6. Existe muito pouca informação relativamente a este assunto, muito provavelmente por 
dependerem de diversos fatores traduzindo-se em preços muito variados.  

Contudo, após obter alguns valores de custos, verificou-se que certos valores são muito reduzidos. É o 
caso do custo em Singapura, China, Alemanha e Brasil. Naturalmente que alguns países poderão 
apresentar valores ligeiramente mais baixos se possuírem um mercado de coberturas verdes já evoluído 
e custos de mão de obra diferentes. O que é certo é que não há informações relativamente às camadas e 
às características das coberturas verdes associadas aos valores apresentados. Por outro lado, não se sabe 
também se o custo dos remates e dos pontos singulares se encontram inseridos já nesses valores finais.  

Portanto, o que se pode concluir neste ponto é que há muito pouca disponibilização de informação 
relativa ao custo de aplicação e que os valores encontrados são muito incoerentes.  

 

 

 

                                                      
1 Valor sem fundamento 
2 De acordo com um gabinete de projetos 
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Quadro 5.6- Custo de aplicação de coberturas verdes em diferentes países  

País 
Custo (€/m2) 

Referência bibliográfica 
Cobertura extensiva Cobertura intensiva 

Canada 115-145 477 Feng e Hewage (2018) 

Singapura 35-57 Feng e Hewage (2018) 

China  42-67 Feng e Hewage (2018) 

Alemanha 13-40 Feng e Hewage (2018) 

Hong Kong 45-113 113-563 Hui (2010) 

Brasil 23-34 Ugreen (2018) 

França 70-100 300 Maison en travaux (2017) 

Reino Unido 112 168 The Renewable Energy Ub (2018) 

 

5.3. MANUTENÇÃO 

5.3.1. AÇÕES DE MANUTENÇÃO 

A manutenção é um conjunto de ações que devem ser desenvolvidas que visam a conservação de um 
elemento aumentando a sua vida útil e diminuído o risco de anomalias. Em qualquer cobertura são 
necessárias anualmente 1 ou 2 inspeções (Raposo, 2013). Numa cobertura verde deve ser realizado um 
plano de manutenções de acordo com o tipo de cobertura verde. Normalmente este é efetuado pela 
equipa de conceção da cobertura.  

A correta conceção e manutenção de uma cobertura verde previne a ocorrência de anomalias e prolonga 
a vida útil do sistema. Ainda assim é considerada uma das maiores barreiras à aplicação de coberturas 
verdes. Isto porque, além de existirem diversos documentos técnicos de apoio, não existem ainda planos 
de manutenção com descrição e frequência das ações. Tal leva ao desconforto da população para a 
adoção do sistema (Silva, Flores-Colen e Coelho, 2015).  

De acordo com os requerimentos da vegetação, as suas ações de manutenção encontram-se divididas em 
três fases (Silva, Flores-Colen e Coelho, 2015): 

 Fase da pós-implantação: esta fase ocorre no primeiro e/ou segundo ano; 
 Fase de desenvolvimento: no segundo e terceiro ano, até a vegetação cobrir 90% da área da 

cobertura; 
 Fase de manutenção: desde o terceiro ou quarto ano.  

As principais operações de manutenção são as seguintes, tendo em conta que cerca de 61% delas estão 
relacionadas com jardinagem (Silva, Flores-Colen e Coelho, 2015):  

 Inspeção técnica; 
 Limpeza; 
 Adição de substrato; 
 Poda/corte de ramos; 
 Fertilização; 
 Remoção de vegetação superficial sem substrato; 
 Eliminação de vegetação danosa; 
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 Eliminação de vegetação infestante; 
 Inspeção e regulação do sistema de irrigação; 
 Controlo e limpeza dos equipamentos de drenagem; 
 Rega- muito importante na fase de pós-implementação; 
 Replantação; 
 Controlo de pragas; 
 Verificação e limpeza de elementos emergentes; 
 Eliminação de plantas secas; 
 Escarificação/aeração do substrato.  

No plano de manutenções, para cada uma das ações deverá ser definida a sua respetiva frequência assim 
como em que fases de manutenção elas se devem desenvolver.  

É ainda de salientar que as ações podem ser desempenhadas por três intervenientes. O proprietário ou 
utilizador pode efetuar as operações de limpeza e algumas inspeções. As ações relacionadas com a 
vegetação ficam a cargo de técnicos de jardinagem e por fim as inspeções técnicas de elementos 
construtivos dizem respeito a técnicos especializados (Coelho, 2014). 

O FLL (2002) estima o número de visitas necessárias conforme o tipo de cobertura verde. Porém, este 
valor é aproximado pois depende do tipo de vegetação, do clima, da inclinação e da área de cobertura, 
entre outros. As coberturas verdes extensivas necessitam anualmente de 2 a 4 visitas de manutenção e 1 
a 2 inspeções técnicas enquanto que as do tipo intensivo requerem 8 a 10 visitas de manutenção e 2 a 3 
inspeções técnicas. 

As coberturas verdes semi-intensivas não foram abordadas por serem uma combinação do tipo extensivo 
e intensiva e como tal, os valores de custos e visitas serão intermédios dessas duas tipologias.   

 

5.3.2. CUSTOS DE MANUTENÇÃO 

Com o número de visitas aconselhadas pelo documento técnico germânico, consegue-se adquirir uma 
estimativa de custos na fase de manutenção. Para tal serão considerados alguns aspetos: 

 As limpezas são realizadas pelo proprietário ou utilizador, portanto não será tido em conta para 
a avaliação de custos; 

 A irrigação não será contabilizada por depender de diversos fatores tornando-se um custo difícil 
de estimar; 

 As visitas de manutenção são destinadas principalmente ao tratamento da vegetação e por isso 
serão realizadas por um técnico de jardinagem. Admite-se que uma ação de manutenção da 
vegetação para uma cobertura extensiva e intensiva terá a duração de meio dia e 1 dia, ou seja, 
4 e 8 horas, respetivamente. O custo estimado é de 13€/h.  

 Por fim, as inspeções técnicas estarão ao cuidado de técnicos especializados. A duração das 
inspeções será de meio dia ou seja 4 hora, com um custo de 25€/h.  

No Quadro 5.7, estão representados os custos de manutenção associados ao tipo de cobertura verde. 
Verificam-se custos muito elevados para o tipo intensivo. A sua similaridade a um jardim é a principal 
causa deste facto. As coberturas do tipo extensivo possuem custos de manutenção mais acessíveis devido 
a possuir uma vegetação própria para se conseguir auto sustentar. No entanto é sempre necessária 
alguma manutenção como por exemplo na eliminação ervas não desejadas que poderão surgir.  
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Quadro 5.7- Frequência anual das ações de manutenção e inspeção e os respetivos custos  

Tipo de 

cobertura 

verde 

Ações 

Custo Total 
Manutenção Inspeção técnica 

Frequência anual 
Custo 

anual 
Frequência anual 

Custo 

anual 

Extensiva 2-4 120-240 € 1-2 100-200 € 220-440€ 

Intensiva 8-10 960-1200 € 2-3 200-300 € 1160-1500 € 

 

Numa cobertura tradicional em terraço são necessárias ações de limpeza que ficam a cargo do 
proprietário ou utilizador e cerca de 1 a 2 inspeções técnicas anuais. Admitindo igualmente que são 
necessárias 4 horas para a realização de uma inspeção e que o custo de um especialista é de 25€/h, 
obtém-se um custo anual de 100 a 200 euros. 

Assim, sem contabilizar o custo de irrigação, o custo de manutenção de uma cobertura verde extensiva 
é de aproximadamente o dobro de uma cobertura em terraço tradicional. Isto, pois, apesar dos dois tipos 
de coberturas possuírem a mesma necessidade de inspeções, a cobertura verde extensiva ainda possui 
exigências de ações de manutenção. Por outro lado, uma cobertura verde intensiva tem um custo de 
aproximadamente 10 vezes mais elevado que uma cobertura tradicional em terraço.  

É natural que se opte preferencialmente pelas coberturas em terraço devido aos elevados custos das 
coberturas verdes. De forma a inverter este rumo, a adoção de modelos de incentivos é uma boa 
estratégia.  
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6  
Conclusão 

 

6.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em Portugal, as coberturas verdes ainda se encontram em expansão, notando-se ainda pouca adesão. A 
população portuguesa precisa de ser despertada para soluções mais sustentáveis como é o caso das 
coberturas verdes. Estas possuem inúmeros benefícios: económicos, sociais e principalmente 
ambientais. Para tal, os municípios têm um papel fundamental na divulgação deste sistema construtivo 
de forma a melhorar o ambiente das suas cidades. Tomando como exemplo outros países já mais 
desenvolvidos relativamente a este assunto, é importante a divulgação e promoção do sistema de forma 
a sensibilizar a população ao seu uso. A adoção de modelos de incentivos é uma estratégia já muito 
utilizada pelo mundo e que traz resultados já comprovados. É o caso da Alemanha que em 1996, possuía 
10 milhões de metros quadrados de coberturas verdes resultado do seu programa de incentivos (Zulhabri 
et al., 2012).  

É importante reconhecer que o clima português é muito diferente do clima germânico, país onde as 
coberturas verdes nasceram especialmente para fins de retenção das águas pluviais. No entanto, existem 
mais benefícios oferecidos pelo sistema que se adequam melhor ao clima português, considerado 
mediterrânico com verões secos e quentes, nomeadamente: a redução da temperatura da superfície da 
cobertura e consequentemente a melhoria do conforto; na redução da ilha de calor e na melhoria da 
qualidade do ar nas zonas urbanas.  

Há que ter em atenção que existem diversas barreiras à implementação do sistema. Existe ainda grande 
desconfiança relativamente às suas patologias. A divulgação destas é importante na melhoria das 
técnicas de aplicação e na própria concessão do sistema e durabilidade. A divulgação dos pormenores 
construtivos também é relevante na diminuição dos erros na execução do sistema. No entanto, os custos 
associados podem ser considerados o maior obstáculo à implementação de coberturas verdes. Os custos 
de aplicação têm tendência a reduzir com a generalização do sistema traduzindo-se numa maior 
quantidade de empresas especializadas com preços mais competitivos. Os custos de manutenção são 
muito difíceis de estimar pois dependem de diversos fatores nomeadamente do tipo de vegetação e da 
necessidade de rega.  

Sentiram-se várias dificuldades ao longo deste trabalho: 

 Na clareza de modelos de incentivos que se encontram ainda em vigor; 
 Na obtenção dos custos associados ao sistema. Os custos de aplicação encontrados em 

publicações eram relativamente baixos, aparentemente incoerentes, e não possuíam informação 
relativa às camadas que o valor englobava. No custo de aplicação em Portugal, foi necessário 
estimar que os pontos singulares representavam 25% do custo de aplicação. Finalmente, nos 
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custos de manutenção, não se conseguiu estimar o custo por metro quadrado de cobertura verde 
gerando assim valores muito subjetivos.  

 

6.2. PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA DISSERTAÇÃO 

Com a elaboração da presente dissertação obtiveram-se as seguintes conclusões: 

 Na oferta de incentivos, predominam os países mais desenvolvidos e com climas sem estação 
seca. Estes países evidenciam uma maior preocupação ambiental comparativamente aos países 
menos desenvolvidos; 

 Em Portugal, as coberturas verdes ainda se encontram em expansão sendo necessário adotar 
medidas de sensibilização e modelos de incentivos; 

 Preconiza-se para Portugal a obrigatoriedade de implementação de coberturas verdes em 
edifícios públicos e incentivos financeiros diretos e indiretos para edifícios privados (novos e 
reabilitados); 

 Existem três tipos de coberturas verdes (extensiva, semi-intensiva e intensiva) caracterizados 
nesta dissertação; 

 Para o clima do Porto, o estudo desenvolvido evidencia que as coberturas verdes com substrato 
de terra e substrato técnico com espessuras entre 0,08 e 1 metro reduzem a espessura de 
isolamento térmico de 0,24 a 3,06 cm e 0,56 a 7,02 cm, respetivamente.  

 Existem muitos pontos singulares a serem considerados numa cobertura verde sendo necessário 
o conhecimento das possíveis patologias e dos pormenores construtivos de forma a dar 
conhecimento aos intervenientes e a minimizar as patologias; 

 O custo de aplicação do sistema pode ser 40% superior ao custo de aplicação de uma cobertura 
em terraço; 

 O custo de aplicação pode ser compensado pelos incentivos financeiros diretos: valor monetário 
por metro quadrado de cobertura verde implantada; 

 O custo de manutenção de uma cobertura verde extensiva e de uma cobertura verde intensiva é 
na média 330€ e 1330€, respetivamente; 

 Os incentivos financeiros indiretos (redução da taxa de IMI ou taxa de saneamento) podem ser 
uma ajuda nos custos associados à manutenção do sistema. 

 

6.3. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Concluído o presente trabalho, seria importante num futuro próximo proceder-se à: 

 Análise mais detalhada de um maior número de pormenores construtivos relativos às coberturas 
verdes; 

 Elaboração de um documento com fichas de patologias; 
 Elaboração de um documento técnico de apoio à implementação de coberturas verdes com 

definição de todos os materiais, soluções, cuidados a ter em conta no planeamento, na execução 
e na sua manutenção; 

 Realização de uma análise custo-benefício para a solução, contabilizando todos os benefícios e 
todos os custos que lhe estão inerentes; 

 Definição de uma estratégia de manutenção para cada tipo de cobertura verde; 
 Desenvolver uma base de dados com custos de coberturas verdes.  
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