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RESUMO

Com o desordenado e insaciável crescimento da área urbana, o número de áreas verdes rapidamente caminhou para uma drástica diminuição, 
dando lugar à grandes centros urbanos ineficientes e “cinzas”. Por consequência de tal mudança, notou-se o surgimento de ilhas de calor dentro 
da cidade, gerando assim o aumento do uso do ar-condicionado influenciando diretamente no valor das contas de luz, acelerando o 
desenvolvimento da poluição atmosférica. Telhados e fachadas verdes como elemento arquitetônico remonta dos escritos babilônicos e hoje 
ainda representam uma das mais interessantes ferramentas de controle de temperatura e umidade no microclima dos edifícios. Este artigo 
apresenta uma análise dos benefícios gerados pelo uso de revestimentos vegetais nas fachadas e coberturas de edifícios no contexto urbano, a 
partir de uma revisão bibliográfica do tema. Pretende-se investigar o impacto das paredes e coberturas verdes externas quanto ao conforto 
térmico da envoltória, tendo em vista a influência direta que estas possuem sobre o microclima das edificações. Além disso, a revisão da 
bibliografia trata dos estudos de diferentes espécies vegetais nas fachadas verdes, assim como os aspectos intrínsecos ao plantio e manutenção 
das plantas. O método científico adotado considerou uma extensa revisão bibliográfica dos principais artigos, dissertações e teses desenvolvidos 
por autores no Brasil nos últimos 10 anos, publicados em conferências, universidades e congressos nacionais. Esse recorte temporal foi refinado 
para extrair os principais autores e resultados, no interesse de fundamentar a construção de um protótipo de fachada verde em um segundo 
momento da pesquisa. Desta forma, o artigo proposto busca discutir os resultados dos revestimentos verdes e suas tipologias, em edifícios em 
grandes centros urbanos, onde se localiza a maior parte de emissões de efeito estufa e aquecimento térmico devido à presença massiva de 
veículos e aglomerações de edificações. Os resultados desta análise aprofundada é uma análise da produção sobre o assunto, com matrizes dos 
autores e das tipologias já desenvolvidas até o momento.
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