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APÊNDICE 8 - CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA O AJARDINAMENTO DE 
TELHADO VERDE  

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para o desenvolvimento do projeto de ajardinamento do telhado verde: 

 Considerar a orientação solar; 

 Introduzir elementos arbóreos, arbustivos, herbáceos e de forração nas áreas 
ajardinadas, compatibilizando a vegetação proposta à altura do substrato, às 
condições de drenagem, de incidência solar e de irrigação/molhamento; 

 Priorizar espécies arbóreas nativas, preferencialmente produtoras de flores e frutos e 
atrativas à avifauna; privilegiar ao máximo o plantio de árvores de pequeno e médio porte; 

 Buscar gerar áreas verdes mais naturais que acompanhem a fitofisionomia da 
vegetação nativa nos arredores imediatos ou próximos, além de preservar, tirando 
partido de suas características; 

 Introduzir morrotes1 sempre que necessário para acomodar melhor as raízes; 

 Buscar criar espaços com alta biodiversidade, capazes de se conectar com ou se 
aproximar de fragmentos florestais/áreas de vegetação nativa/expressiva próximas, 
gerando serviços ecossistêmicos (alimentação e atração de polinizadores, conforto 
térmico, absorção de água pluvial etc.), em detrimento de aspectos puramente 
estéticos; 

 Procurar gerar estratificação vertical da vegetação e composição dos consórcios de 
plantas, o que possibilita aproveitar os espaços vertical e horizontal e as interações 
benéficas entre as espécies; 

 Prever e dimensionar outros elementos complementares nas áreas ajardinadas, como 
mobiliário, componentes da iluminação externa e interna, caminhos, canteiros, muros, 
cercas, divisórias de canteiros, espelhos d’água, lagos etc.; 

 Desenvolver o memorial descritivo do projeto de ajardinamento com anotação de 
responsabilidade técnica (ART) elaborada por profissional habilitado. O memorial 
descritivo deverá contemplar a formação de um bom substrato (argila + areia + 
compostos orgânicos e minerais), as técnicas de manutenção/requalificação da 
vegetação e do solo, bem como aquelas de controle de pragas e manejo de vegetação 
espontânea, plantio, adubação e manutenção, com indicação e quantificação dos 
insumos utilizados, além de cronograma que contemple estas ações. Não indicar o uso 
de produtos químicos tóxicos para o controle de pragas e doenças em áreas urbanas, 
adotando propostas alternativas tais como os tratamentos mecânicos ou químicos 
ecológicos (atóxicos). 

                                                      
1 Morrote – Elevação no substrato, configurando pequenos morros, para acomodar melhor as raízes. O substrato 
deverá ser distribuído a partir do eixo do elemento arbóreo, mantendo uma proporcionalidade pelo diâmetro 
da projeção das raízes até a conformação com a altura regular proposta naquela unidade.  
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IRRIGAÇÃO 

Estudar a necessidade de molhamento e desenvolver projeto de irrigação que garanta o 
molhamento eficiente e racional da vegetação a ser introduzida e mantida na área. O sistema 
de irrigação a ser utilizado, que poderá ser automatizado ou manual. Contudo, no caso da área 
com pouca circulação é imprescindível a implantação de irrigação automatizada, com 
dimensionamento das tubulações, dos acessórios, do conjunto motobomba e definição da 
lâmina d’água a ser aplicada na área, locação em planta dos pontos de captação, linha mestra, 
linhas laterais, indicação de acessórios e equipamentos. Em caso de molhamento manual, 
deve ser verificada a rotina operacional a ser adotada e indicar, na planta de ajardinamento 
dos espaços, a localização das torneiras. 
 
VEGETAÇÃO 

Dentre os fatores que influenciam na escolha das espécies vegetais a serem utilizadas, pode-
se destacar: a intensidade luminosa, a intensidade dos ventos, infraestrutura de irrigação e 
drenagem. O projeto de ajardinamento deverá prever sempre vegetação de cobertura do solo 
para manutenção da unidade, agregada a vegetação arbustiva e arbórea compatível com a 
altura do substrato. A biodiversidade é sempre recomendada para agregar e potencializar 
outros serviços ambientais da unidade. 

Nas unidades intensivas e semi-intensivas deverão ser agregados elementos arbóreos 
compatíveis com a espessura do substrato existente, entendo que essas unidades possibilitam 
agregar uma vegetação de maior porte. A altura do substrato tem uma conexão direta com a 
vegetação proposta. É fundamental manter uma coerência do projeto de ajardinamento com 
os usos possíveis e desejáveis e com o porte da vegetação. 
 
MANUTENÇÃO 

 Manter o solo sempre coberto. Quando não for possível a implantação de forração, 
cobri-lo preferencialmente com uma espessa camada de matéria orgânica morta 
(palhada seca, casca de Pinus etc.). A matéria orgânica sobre o solo o mantém úmido 
por mais tempo e com temperatura amena e, à medida que entra em decomposição, 
alimenta a vida do solo, que se desenvolve de forma complexa, e garante maciez, estrutura 
e permeabilidade ao solo. Repor a matéria orgânica à medida que esta se decompõe; 

 Realizar adubações periódicas (recomenda-se compostos naturais e minerais pouco 
solúveis, adequados e permitidos na agricultura orgânica). A matéria orgânica deve ser 
removida para a realização da adubação e ser reintroduzida ao término desta; 

 Promover substituições por plantas de características ecológicas similares quando 
necessário. Todos os jardins são sistemas vivos e não estáticos, e a adaptação das 
plantas pode não ocorrer à contento, como indicado em projeto. É necessário estar 
pronto a tentativas. Sempre buscar a elevada biodiversidade; 

 Não indicar o uso de produtos químicos tóxicos para o controle de pragas e doenças 
em áreas urbanas, adotando propostas alternativas tais como os tratamentos 
mecânicos ou químicos ecológicos (atóxicos). 
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