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RESUMO
Este artigo é o resultado de uma breve pesquisa sobre Telhado Jardim, sua origem, uso na atualidade e benefícios. Será
abordado  também o  tipo  de  utilização  deste  sistema  de  cobertura  no  país,  tanto  no  paisagismo,  como  para  fins
alimentares, além de seus principais fornecedores no mercado nacional. Para isso, foi executada uma pesquisa através
de livros, dissertações e sites especializados no assunto, incluindo uma pequena análise dos dados levantados, com o
objetivo de ser parte da divulgação de uma técnica de cobertura, tratada como novidade longe das metrópoles, que pode
transformar o cenário cinza e inóspito dos grandes e poluídos centros urbanos, seja cultivando para autoconsumo ou
não, auxiliando no tratamento de suas águas e ares.  Embora não seja algo corrente em nosso país, são desenvolvidas
pesquisas nas universidades brasileiras acerca do assunto, assim, frente a este inesgotável tema, este artigo é uma
pequena contribuição trazendo alguns dados que devem ser obrigatoriamente considerados ao se planejar um jardim
sobre laje. 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura urbana; Jardim sobre laje; Paisagismo; Performance térmica; Qualidade do ar. 

1 INTRODUÇÃO
O presente estudo trata da origem do uso do telhado jardim (que para muitos é visto como

uma  novidade,  mas  na  verdade  é  usado  desde  tempos  remotos,  como  no  reinado  de
Nabucodonosor,  e  frequentemente  encontrado  nas  antigas  casas  camponesas  nórdicas),  seu
conceito, importantes fatores e considerações que devem ser observados ao se projetar ou construir
um telhado sobre laje, as vantagens deste sistema de cobertura e os tipos encontrados no mercado
brasileiro. Dentro deste contexto, questiona-se: por que o uso do telhado jardim é tido como uma
nova  prática?  Por  quê,  mesmo  sendo  usado  em  larga  escala  na  arquitetura  modernista,  os
arquitetos não aderiram a este sistema em seus projetos? Por quê a população em geral não investe
neste tipo de cobertura?

Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivos: identificar o momento em que o telhado
jardim, técnica usada empiricamente por camponeses, volta a ser usado de forma técnica e tem sua
importância revelada através de novas pesquisas, devido à necessidade de uma arquitetura mais
sustentável;  relacionar  os  importantes  fatores  a  ser  observados  no  momento  do  projeto  ou  na
execução  de  um  telhado  jardim,  além  das  espécies  vegetais  mais  adequadas  a  este  tipo  de
cobertura, a profundidade adequada para o substrato, o peso do solo saturado pelas águas pluviais,
a importância de um bom sistema de drenagem e de uma boa impermeabilização da laje; expor as
vantagens do telhado jardim e os tipos disponíveis no mercado brasileiro.  Analisar ao fim deste
estudo os motivos que impedem o uso em grande escala do telhado sobre laje no Brasil.

Justifica-se a pesquisa o fato do uso de telhados convencionais ainda ser muito frequente e a
necessidade da divulgação de suas desvantagens, pois com suas telhas de concreto, cerâmicas,
fibrocimento,  metálica,  estes  acumulam  calor  ao  longo  do  dia,  e  o  transfere  ao  interior  das
edificações,  aumentando  assim  o  desconforto  térmico  e  o  uso  de  ar  condicionado,  sendo
considerados na atualidade uma medida não ecológica. Esta pesquisa foi desenvolvida para expor
as muitas vantagens que o sistema de cobertura verde sobre laje traria, não apenas para o seu
usuário direto, mas também para toda a comunidade, vendo a cidade como um ecossistema onde se
poderia diminuir as ilhas de calor gerada pela aridez e o excesso de impermeabilização urbana,
através do uso do telhado jardim.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os  procedimentos  metodológicos  foram  a  pesquisa  em  fontes  impressas  como  livros,
dissertações de mestrado, sites e anais de eventos científicos. Primeiramente, através das palavras
chave: telhado jardim, jardim sobre laje e telhado verde, foi feito um levantamento sobre o tema,
como sua origem, uso na história e atualidade, além de suas vantagens e limitações. Após a análise
dos dados encontrados, foi delimitado quais seriam os pontos mais significantes sobre o assunto,
que contribuíssem para a divulgação do uso deste sistema, de forma que através do esclarecimento
desta técnica, atendesse à problemática sugerida, que são os motivos do pouco uso deste tipo de
cobertura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 TELHADO JARDIM NA LITERATURA

3.1.1 A crise ambiental, a origem do telhado jardim e a busca da qualidade ambiental
A  revolução  industrial,  que  tanto  trouxe  benefícios  na  impulsão  da  produção  capitalista,

também trouxe a poluição e doenças, segregação e, principalmente, ceifou a ínfima qualidade de
vida da crescente população urbana. O homem não apenas abandonou a vida em meio ao verde do
campo,  para  viver  enclausurado  pelas  muralhas  da  cidade  medieval,  mas  com  o  advento  da
industrialização, também ajudou a dizimar grandes florestas para fomentar o inferno industrial, que
só lhe causou a triste vida cinza em meio à cidade. 

Para Franco (2001, p.19),  a origem da crise urbana e ambiental  atual iniciou-se na Idade
Média, tendo seu auge com a imposição do desenho geométrico no traçado urbano no período
barroco, momento em que “a arquitetura e a cidade se desata da natureza”. Segundo a autora, “a
volta à natureza” ocorreu no pós-guerra, especificamente na década de 70, e com a obra de Eugene
P.  Odum,  Fundamentals  of  ecology,  considerada  uma  “espécie  de  bíblia  da  inter  e
multidisciplinaridade, onde o sentido de ecossistema estende-se da escala de uma floreira até a do
planeta Terra”. Nesse sentido, o papel da arquitetura paisagística, do paisagismo, e toda e qualquer
interferência  da  paisagem,  deve  ser  feita  mesurando  as  consequências  e  sempre  buscando
eventuais melhorias que esta possa ocasionar. 

Em um meio tão impermeabilizado pelo concreto, o jardim sobre laje ou telhado jardim é
adotado cada vez mais para lutar contra a aridez das grandes cidades; algo visto de uma década
para cá como novidade, é na verdade solução usada desde a Babilônia de Nabucodonosor, segundo
Eduardo Barra (2006, p.47),  há aproximadamente 600 a.C. já havia terraços jardins. Hall  (1988,
p.137) menciona que Ernest May, em 1925, na Alemanha, já projetara casas com coberturas planas
ajardinadas para que seus ocupantes pudessem tomar seu café ou relaxar ao sol. De acordo com
Richard Weston (1996), o telhado jardim é um dos cinco pilares do modernismo proposto por Le
Corbusier. No Brasil foi aplicado no marco do modernismo na arquitetura brasileira, o atual Palácio
Gustavo Capanema, antigo MES, construído em 1936, com os jardins sobre laje de Burle Marx.
Barra (2006, p.48) também  cita outros exemplos como o jardim de Theodore Osmundson, para o
Kaiser Center de Oakland, de 1959, com uma área de 12 mil metros quadrados, situados acima de 6
andares, e o Oakland Museum, dos arquitetos Kevin Roche, John Dinkeloo e o arquiteto paisagista
Dan Kiley, no ano de 1969; além de outros exemplos, como o Vale do Anhangabaú, de Rosa G.
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Kliass, Jorge Wilheim e Jamil Kfouri, projetado na década de 80. Soluções contemporâneas de uma
antiga prática, que também foi bastante utilizada na Europa nas casas camponesas nórdicas.

3.1.2 Conceito de Telhado Jardim
Segundo Daniela A. R. Lopes (2007,s.p.), as coberturas verdes consistem na sobreposição de

diversas camadas sobre uma superfície estrutural, que geralmente são compostas por membrana a
prova de água (impermeabilização),  sistema de drenagem, substrato e plantas. Estas podem se
caracterizar  por  “cobertura  verdes  extensivas”,  caracterizadas  por  uma  pequena  espessura  do
substrato,  uso  de  plantas  rasteiras  (gramíneas,  herbáceas  e  suculentas)  e  baixa  manutenção
periódica ou podem se caracterizar como “coberturas verdes intensivas” com uma maior quantidade
de  substrato,  sustentando  gramíneas  e  plantas  de  maior  porte,  como  arbustos  e  árvores,  e
necessitam de um sistema de irrigação e manutenção periódicas, para a autora, “As coberturas
verdes  são  sistemas  planejados  de  coberturas,  que  incorporam  o  uso  da  vegetação  para
contribuições ambientais, econômicas e sociais nas áreas urbanas” (LOPES, 2007,s.p.). 

3.1.3 Fatores a se considerar na concepção do jardim sobre laje
Para Barra (2006), o jardim sobre laje naturalmente está exposto a um ambiente mais hostil,

com insolação intensa e muito vento. O autor sugere que o uso de espécies mais resistentes, com
massa pouco densa, folhas rígidas que toleram solos pouco úmidos, empobrecidos pelas lavagens
das regas e chuvas, evitando espécie de raízes agressivas que poderiam danificar a laje ou romper
a  drenagem em busca de água.  Problemas como infiltração e sobrecarga da terra  encharcada
levaram os paisagistas a usar plantas da flora brasileira que ocupam paredões rochosos voltados
para o mar,  restingas, caatingas e campos rupestres do cerrado; estas exigem pouco ou quase
nenhum substrato,  como  por  exemplo  crassuláceas,  bromeliáceas,  cactáceas,  entre  outras.  Ao
escolher  as plantas,  é interessante lembrar  que,  segundo Mascaró (2002,p.107),  grandes áreas
gramadas,  mesmo  em  telhado  jardim,  aumentam  o  consumo  de  combustíveis  fósseis,  na
manutenção,  além  do  alto  consumo  de  água  para  irrigação.  Lopes  (2007,s.p.)  acrescenta  a
necessidade da escolha de plantas que suportem longos períodos de incidência solar e capacidade
de regeneração após longos períodos de secas ou chuvas intensas.

A partir de estudos realizados por Del Bairro, apud Lopes (2007,s.p.), chegou-se à conclusão
que  uma  boa  largura  e  a  distribuição  horizontal  das  folhas  pode  proporcionar  um  maior
sombreamento, com baixa transmissão de radiação solar na superfície do substrato, diminuindo a
evapotranspiração das folhagens e  as  trocas de ar  entre  a  camada vegetal  e  o  ar  externo ao
sistema, mantendo um adequado padrão higrotérmico das plantas. 

Além de o substrato servir como suporte para fixação, crescimento e desenvolvimento das
plantas, de acordo com Lopes (2007,s.p.), quanto maior sua espessura, maior a inércia térmica e
menor o fluxo de calor, tanto de fora para dentro com a radiação solar, quanto de dentro para fora
com as perdas de calor do ambiente.

Para Barra (2006,p.53), o peso é sempre o maior obstáculo e também pode influenciar no
custo  final  da  obra,  devido  aos  reforços  necessários  no  sistema  estrutural  e  fundações  da
construção onde o jardim será implantado. A solução está em apoiar as plantas maiores e mais
pesadas, como árvores sobre pilares, e trabalhar na escolha das plantas, optando por raízes mais
superficiais e plantas mais leves, que não tenham necessidade por grande quantidade de solo. Burle
Marx, no projeto do jardim do Branco Safra em São Paulo, 1988, optou por suprimir a vegetação,
trabalhando a composição do jardim com poucas plantas, mas muitos recursos na plasticidade dos
pisos e canteiros.
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Segundo  Lopes  (2007,  s.p.),  o  peso  do  solo  saturado  de  água  varia  entre  73kg/m2  a
170kg/m2, com profundidade variando entre 0,15 e 0,5m. Deve-se optar por um eficiente sistema de
drenagem, para que se evite o excesso de água que ocasionará o apodrecimento das raízes e
também o sobrepeso na laje. A laje que receberá o jardim deve ter sido impermeabilizada, para
evitar infiltrações das águas pluviais e também perfurações por raízes de plantas. Antes de projetar
e construir um jardim sobre laje, deve ser feita uma análise estrutural, levando em conta também as
cargas permanentes, peso da vegetação e substrato saturado.

3.1.4 Vantagens do Telhado jardim
Alguns  dados  de  uma  tabela  obtida  a  partir  de  uma  experiência  em  Portland,  EUA,  e

apresentada por César Argientieri Ferreira e Rodrigo Braga Moruzzi (2007, s.p.), ilustra claramente
as vantagens de se ter um telhado verde em uma construção. De acordo com Ferreira e Moruzzi
(2007, s.p.), algumas delas são: 

- Retenção de volume de água de chuva (10% a 35% na época chuvosa e 65% a 100% na
época de seca);
- Mitigação da vazão de pico (redução de picos de escoamento de chuvas intensas)
- Mitigação da temperatura;
- Melhoria da qualidade de água (retém a deposição atmosférica e retarda a degradação dos
materiais que compõem os telhados, menores volumes de carregamento de poluentes);
- Qualidade do ar (filtra o ar, previne o aumento da temperatura, armazena carbono);
- Conservação de energia (isolamento das construções, redução dos impactos das Ilhas de
Calor Urbana);
-  Vegetação  (permite  evapotranspiração  sazonal,  promove  a  fotossíntese,  o  oxigênio,  o
balanço carbono hídrico);
-  Espaços  verdes (realoca espaços  verdes perdidos com as edificações,  no  entanto  não
equivale a uma floresta);
- Redução das taxas de drenagem urbana (podem chegar a 45%);
- Aprovado como medida de gestão de água de chuva (para todas necessidades atuais das
cidades);
- Habitat (para insetos e pássaros);
-  Habitabilidade  (amortece  ruídos,  elimina  luzes  ofuscantes,  alternativa  estética,  oferece
recreação passiva);
- Custos compensáveis (redução dos equipamentos de água de chuva, economia de energia,
aumento  do  valor  do  aluguel  e  da  propriedade,  redução  do  uso  de  materiais  isolantes,
redução do volume de esgoto, criação de indústrias e empregos);
- Durabilidade (membrana impermeável protegida da ação da temperatura e da exposição
solar, dura mais de 36 anos).
Com base em Perci Guzzo (1999, s.p.), acerca das contribuições da vegetação para melhoria

do ambiente urbano, poderíamos ainda acrescentar:
- Estético (quebra da monotonia da paisagem das cidades, valorização visual e ornamental do
espaço  urbano,  e  no  uso  do  espaço,  como  elemento  de  interação  entre  as  atividades
humanas e o meio ambiente).
 Segundo Mascaró (2002, p.52), plantas em ambientes urbanos absorvem mais os sons de

alta frequência, ou seja, os que mais poluem o recinto urbano. Para Lopes (2007, s.p.), o telhado
verde pode promover bem-estar,  diminuir  o estresse e aumentar o espírito comunitário entre os
moradores. Este contato com a natureza promove maior  concentração, melhora a qualidade de
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raciocínio e também diminui o lixo, atos de vandalismo como pichações e índice de criminalidade na
área das residências próximas a espaços verdes.

3.2 TELHADO JARDIM NO BRASIL
No Brasil é possível construir um telhado jardim com muitos poucos recursos, quase todos

naturais. Segundo Johan van Lengen (2004, p.468), pode ser feito um telhado jardim com apenas
uma estrutura de bambus, uma cobertura de madeira com uma inclinação mínima de 1:10, coberta
com lona, na extremidade mais baixa desta cobertura, deve ser colocado um tubo de PVC com
furos, coberto por britas, para que seja feita a drenagem sem entupimentos. Após esta etapa, o autor
sugere o uso de placas de grama, flores ou ervas, as quais devem ser contidas sobre a cobertura
com um acabamento de pequenas ripas na lateral da cobertura, e também devem ser molhadas no
período de estiagem. 

Os jardins sobre laje criados desde a arquitetura modernista brasileira eram compostos de
floreiras impermeabilizadas, com uma camada drenante e a terra preparada para o jardim; com o
tempo o solo é lavado pelas chuvas e sofre o processo de compactação, e aos poucos a regressão
e/ou morte das espécies vegetais de cobertura deste jardim. Um dos mais conhecidos telhados
jardim do Brasil  é  o  jardim suspenso do Edifício  Matarazzo em São Paulo,  que desde 1970 é
exemplo de jardim sobre laje bem sucedido, e um dos mais bem conservados jardins de edifícios
públicos, onde foi catalogado dezenas de espécies vegetais.  

Há pequenos incentivos fiscais para que o uso do telhado jardim volte a ser usado, mas desta
vez, em larga escala em alguns pontos do Brasil,  como nos municípios de São Sebastião,  SP;
Guarulhos, SP; Santos, SP, onde é oferecido um desconto do IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) para prédios que utilizem o sistema. Já na cidade de São Paulo, existe um projeto de lei do
ano de 2009, que pretende oferecer um desconto de 5% no IPTU de edifícios que usem em suas
coberturas o telhado jardim. 

Na Alemanha, 15% dos edifícios e residências apresentam biocobertura, e a técnica vem
sendo usada em larga escala desde os anos 60. Enquanto lá, sobram manuais, técnicos e sistemas
comercializados para este fim, aqui no Brasil há uma grande carência de materiais comercializados
e o  savoir faire está nas mãos de poucos  experts que se limitam ao trabalho de consultoria na
implantação e projetos de telhados jardins. Algumas empresas que comercializam os sistemas para
implantação  do  telhado  jardim  dão  uma  pequena  assessoria  ou  vendem  sua  mão-de-obra  de
instalação.  Atualmente,  as  opções  que  temos  em  maior  evidência  no  mercado  brasileiro  para
implantar o telhado jardim são apresentados no próximo item.

3.2.1 Principais tipos de telhados jardins disponíveis no mercado brasileiro

3.2.1.1 Sistema de módulos fabricado pela empresa Ecotelhado
Segundo os fabricantes, a primeira empresa a comercializar produtos para implantar o jardim

sobre laje, desde 2005, através da produção de um sistema de módulos, fabricados com materiais
recicláveis entre eles a borracha. Trabalhando com 6 sistemas, onde o peso por metro quadrado
varia entre 50 e 300kg com o substrato saturado; a reserva de água pluvial de 20 a 180 litros e sua
aplicação é possível em telhados planos e inclinados. A empresa fornece material, ou material e
vegetação, ou material, vegetação e mão-de-obra de instalação.

3.2.1.2 Telhado verde em mantas da empresa Organum
A empresa fornece um sistema cultivado em mantas,  afirma que o seu substrato oferece

ótimas condições para o enraizamento e o bom desenvolvimento das plantas, ao mesmo tempo que
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protege a laje e possui ótima drenagem em dias de chuva. O peso sobre laje informado, mesmo que
saturado, é de 50kg/m2. Não fornecem mão-de-obra de instalação, mas garantem ser um processo
de instalação simples e prestam suporte à distância para que o próprio interessado execute sua
cobertura vegetal.

3.2.1.3 Telhado verde da empresa Instituto Cidade Jardim
 Revestimento Vivo Modular e Revestimento Vivo Flat são os dois sistemas usados como

bandejas, oferecidos pela empresa Instituo Cidade Jardim, para montagem de telhados sobre laje.
Neste sistema a altura máxima de substrato é de 5cm e o peso máximo saturado é de 80kg/m2,
armazenando no máximo 55l/m2 de água pluvial no sistema Revestimento Vivo Modular com 5cm
de substrato saturado. O fabricante informa que é um sistema que pode ser usado tanto em lajes
como  sobre  coberturas  de  estruturas  metálicas,  e  pode  ser  irrigado  com  qualquer  sistema  de
irrigação, pois o fabricante indica que a irrigação seja feita todos os dias, ao menos no primeiro mês
após instalação. Segundo o fabricante,  é possível  usar em telhados inclinados e cultivar jardins
extensivos para produção de plantas suculentas, hortaliças, plantas ornamentais de até 40cm de
altura e forrações. Além de pisos elevados, sistemas de filtragem, a empresa oferece uma mistura
de  plantas  suculentas,  em  raiz  nua  (sem  estarem  plantadas  em  saquinhos  com  substrato),  o
substrato  próprio  para  montagem (composto  orgânico  ensacado)  e  mangueiras  de  gotejo  para
irrigação, além da mão-de-obra de plantio caso contratada pelo cliente. 

3.3 CONSTATAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS PESQUISADOS
Com base neste levantamento das empresas que atuam mais visivelmente no país, temos a

triste  constatação  que  há  muitas  poucas  empresas  comercializando  produtos  que  atendam  os
interessados em ter seu próprio jardim sobre laje,  desta forma, não facilitando a competição do
mercado e impedindo que os custos para o uso do telhado jardim possam ser mais acessíveis. O
custo ainda é um empecilho para que o sistema de cobertura verde seja adotado pelo cidadão
comum e acaba limitando-se aos grandes empreendimentos interessados na certificação LEED –
Leadership in Energy and Environmental Design (sistema internacional de certificação e orientação
ambiental para edificações) e às pessoas de maior poder aquisitivo. Mesmo assim, a quantidade de
telhados verdes implantados poderia ser maior, pois a classe com maiores recursos reluta em aderir
a este sistema construtivo usando do argumento dos altos custos. 

O alto custo não deveria ser visto como impedimento para a implantação do telhado jardim,
pois o seu uso aumenta a durabilidade da laje e de sua impermeabilização devido à proteção dos
raios UV e da diminuição das variações bruscas de temperatura na laje, as quais diminuem o tempo
de vida da impermeabilização.  Desta forma, a economia em manutenção da laje ao longo dos anos
seria  o  suficiente  para  pagar  a  diferença  do  custo  do  telhado  verde  comparado  ao  sistema
convencional de cobertura. E mesmo assim, estaríamos deixando de lado outros ganhos, não só
ecológicos, mas também em qualidade de vida. 

A produção de alimentos em telhados jardim seria mais uma forma de garantir a segurança
alimentar em grandes centros das cidades em desenvolvimento, em suas periferias e favelas, locais
geralmente altamente impermeabilizados, afetando o microclima e diminuindo a área de cultivo para
autoconsumo.  Estes  sistemas  de  cobertura  aliados  à  produção  de  alimentos  trariam  grandes
benefícios ambientais, como menor emissões de poluentes devido ao encurtamento da distância
percorrida  entre  o  local  de  produção e  comercialização.  Das  empresas pesquisadas,  apenas o
Instituto Cidade Jardim e Ecotelhado expuseram a possibilidade de cultivo de alimentos sobre lajes e
telhados. No país, temos um exemplo de sucesso muito difundido nas mídias, é a horta sobre o
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Shopping  Eldorado,  em  São  Paulo,  com  1.000  m²,  funcionando  com  a  compostagem  de  uma
tonelada de lixo orgânico diário proveniente da praça de alimentação.

4 CONCLUSÃO

Apesar dos telhados verdes fazerem parte da história da humanidade há muitos anos, apenas
com o despertar de uma conscientização ecológica das grandes massas ele toma aos poucos o topo
árido  das  construções;  sendo  mais  especificado  por  profissionais  que  tentam  direcionar  seus
projetos a uma arquitetura mais sustentável, e mesmo assim, este sistema e suas vantagens ainda
não são divulgados o suficiente para que as pessoas o reconheçam como uma antiga e útil prática,
onde se é permitido até a produção de alimentos.

O telhado verde, um dos cinco pilares modernistas elencados por Le Corbusier, foi adotado
por vários empreendimentos da arquitetura modernista no Brasil  e no exterior,  mas aos poucos
abandonado, devido a problemas como infiltração nas lajes, uma limitação tecnológica da época. E
com isto  surgiu  um preconceito  com este tipo de jardim,  e mesmo com as impermeabilizações
usadas atualmente, e com o uso de manta asfáltica anti-raiz, alguns profissionais e usuários relutam
em usá-lo, com receios que o jardim sobre laje venha gerar a oneração dos custos do jardim por
necessidade  de  muitas  manutenções  ou  até  mesmo  a  necessidade  da  desmontagem,  nova
impermeabilização  e  nova  montagem.  Infelizmente,  no  Brasil,  não  temos  a  tradição  do  uso  da
cobertura verde em telhados, nem o estímulo de nossos governantes, que poderia vir em forma de
subsídios para mais pesquisas, fabricação e aplicação deste produto em áreas mais carentes, que
geralmente são bairros superpovoados, com alto índice de impermeabilização, para que se promova
melhor  qualidade  de  vida,  através  do  conforto  ambiental  e  melhoria  estética  da  paisagem.  No
telhado jardim simples com suas floreiras na laje, camada drenante e terra para jardim, como era
usado na arquitetura modernista brasileira, a má escolha das plantas (as mais resistentes também
tinham as raízes mais agressivas) e as limitações tecnológicas dos produtos de impermeabilização
de então, frequentemente causavam infiltrações depois de muitos anos de uso. Com o tempo, sua
cobertura vegetal morta ou pouco desenvolvida, por causa da compactação da terra empobrecida,
tendo seus nutrientes lavados pelas águas pluviais, se tornou um estereótipo para a população em
geral, que mesmo conhecendo as vantagens do telhado jardim, teme que a imagem deste jardim
moribundo se repita. 

Para que o telhado jardim seja aceito como algo positivo e eficiente, faz-se necessário uma
maior divulgação das pesquisas feitas nesta área,  uma maior  exposição dos casos de sucesso
nacionais  e  internacionais,  o  esclarecimento  dos  motivos  dos  insucessos  anteriores,  e
principalmente  um cotejo  entre  as  novas  tecnologias  e  aplicações disponíveis  no  mercado  e  o
método usado anteriormente na arquitetura modernista brasileira, além de incentivos fiscais, como a
diminuição do IPTU em edificações com telhado jardim.  Com isto,  a  aceitação do método será
natural, tendo em vista que atualmente o nível de conscientização ecológica do cidadão comum vem
aumentando, indo de encontro à busca de produtos ecológicos, para um viver mais sustentável. 
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