
Uma Cidade Jardim começa no seu telhado! 
Produtos e Acessórios para Telhados Verdes

TRANSFORME 
EM JARDIM
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Nossos sistemas para telhado verde integram as mais modernas tecnologias de horticultura 
e cultivo sobre áreas impermeáveis aos conhecimentos tradicionais da compostagem e da 
agricultura orgânica, para que você tenha a mão um produto único e sustentável em sua 
essência.
 
Transforme lajes em hortas e pomares, coberturas metálicas em campos de trigo, cultive 
praças e gramados sobre edifícios e condomínios!!

O Instituto Cidade Jardim acredita que os telhados 
verdes irão resolver definitivamente uma série de 
problemas das cidades, transformando-as para melhor.
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✓ Reduz 
enxurradas

✓ Previne 
enchentes

✓ Reduz calor
✓ Economiza 

energia
✓ Aumenta vida 

útil da 
impermeabili
zação

✓ Reduz 
poeiras

✓ Aumenta 
umidade 
relativa

✓ CO2
✓ O2

✓ Leve e fácil transporte - substitui materiais pesados e volumosos como argila expandida ou brita
✓ Circulação de ar - camada de ar embaixo do jardim proporciona melhor desempenho térmico
✓ Drenagem - rápido escoamento durante chuvas fortes e prolongadas
✓ Estrutura reforçada - design em ‘X’ permite melhor distribuição de cargas em superfícies inclinadas
✓ Pronto para irrigação - passagem fácil para tubulações, tubos e mangueiras de irrigação. 
✓ Conduítes e elétrica - Utilize também para instalar spots e pontos de luz em seu jardim.
✓ Pisadas de acesso - a opção do sistema modular possui encaixe reforçado entre os módulos e 

permite caminhada para manutenção sem compactar raízes e substrato



TRANSFORME 
EM HORTA
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Milho no Sistema Modular 40x50 - entorno do 
beiral do telhado.

Gramado (centro) e diversas hortaliças nas bordas - Sistema Flat 17L + Tela Filtro + 5cm de composto 
orgânico + irrigação / Sobre laje impermeabilizada.



Lajes e telhados apresentam condições 
climáticas muito parecidas com as de regiões 
desérticas: são espaços áridos, com alta 
exposição a radiação e luz solar, ventos 
constantes, grande variação de temperatura ao 
longo do dia e, principalmente, expostos a 
grandes volumes de água durante eventos de 
chuva, mas com baixíssima capacidade de 
retenção desta água.
 
Ainda assim é possível cultivar telhados verdes 
com praticamente qualquer tipo de planta: o 
segredo é se conhecer bem a estrutura de 
suporte (sobrecarga, impermeabilização e 
drenagem) a escolha correta da composição do 
sistema de cultivo (drenagem, armazenamento de 
água, aeração, substrato de cultivo e plantas).

Gostamos de trabalhar com plantas suculentas 
(que armazenam água nas folhas) para que o 
jardim seja o mais sustentável possível - 
entretanto, dependendo das expectativas 
estéticas e custos, é possível se fazer gramados, 
hortas, canteiros com ornamentais. Já plantamos 
até trigo em nossos sistemas.
 
ATENÇÃO: mesmo as espécies suculentas mais 
resistentes não sobreviverão após mais de 60 
dias sem chuvas, portanto, em regiões com 
períodos de seca superiores a este, lembre-se de 
instalar um sistema de irrigação para reduzir seus 
custos com manutenção e garantir o sucesso do 
seu plantio.

Plante o que der na telha

Montagem do Sistema Flat 17L + Irrigação + composto orgânico + amendoim

Montagem do Sistema Modular 17L - design com bordas expostas maximiza 
drenagem é coberto pela folhagem do jardim. Montagem com menor número de 
operações. Pode ser facilmente desmontado, mesmo após formação do jardim.

Trigo no Sistema Modular 17L + 5cm de composto orgânico



TRANSFORME EM 
SUSTENTABILIDADE

E entenda porque os telhados verdes são a maior tendência da 
arquitetura contemporânea

Te
lh

ad
o 

ve
rd

e 
no

 S
is

te
m

a 
M

od
ul

ar
 1

7L
 +

 5
cm

 d
e 

co
m

po
st

o 
or

gâ
ni

co
 +

 Ir
rig

aç
ão



Entenda também porque o Instituto Cidade Jardim é a 
marca mais lembrada por quem entende do assunto

Instituto 
Cidade JardimOutras marcas

O Instituto Cidade Jardim 
é a marca mais 
recomendada pelos 
profissionais que já 
trabalharam com telhado 
verde no Brasil.
Revista Greenbuilding - 
edição nº 8.

Tecnologia Sistêmica - múltiplos benefícios 
para você e para a sua cidade.

Plantar um jardim é fácil. Basta que uma pessoa queira. 
Mas para plantar uma cidade jardim,  é preciso um povo unido pelo mesmo sonho.

Rubem Alves
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Produto Código Características Indicação

Modular 17L MOD17
100% modular
Desmontável

Superfícies Inclinados e planas
Peso máximo 80kg/m2 (com composto orgânico)

Modular 4L MOD4
100% modular
Desmontável

Superfícies Inclinados e planas
Peso máximo 60kg/m2 (com composto orgânico)

Modular 40x50 MOD40X50
100% modular
Desmontável

Balcões, varandas, vasos, floreiras.
Encaixe sobre telhas metálicas zipadas
Peso máximo 80kg/m2 (com composto orgânico)

Flat 17L FLAT17
Laminar
Não aparente

Superfícies planas
Peso mínimo 80kg/m2 (com composto orgânico)

Flat 4L FLAT4
Laminar
Não aparente

Superfícies planas 
Peso mínimo 60kg/m2 (com composto orgânico)

Tela filtro FILTRO
Substitui geotêxtil filtrante
Não compacta

Deve ser utilizada junto com os produtos Flat 17L 
ou Flat4L
Substitui geotêxtil / Não compacta

Elevador de cultivo 
Poliondas POLI

Aumenta o afastamento do substrato de cultivo 
da laje/telhado
Aumenta isolamento térmico

Telhados verdes extensivos
Suporta sobrecargas até 260kg/m2

Caixa de proteção para 
drenos PROT

Evita acúmulo de folhas sobre grelhas 
Proporciona fluxo contínuo de drenagem

Aplicação sobre grelhas de proteção de ralos

Piso elevado Jirau JIRAU
Aumenta o afastamento do substrato de cultivo 
da laje/telhado
Aumenta isolamento térmico

Telhados verdes de uso intensivo
Suporta sobrecargas até 2Ton/m2

Mangueira porosa de 
irrigação AQUA

Uniformidade de aplicação
Feito a partir de pneus reciclados
Não desperdiça água

Funciona com baixa pressão (entre 5 e 8 mca.)
Irrigação subsuperficial similar a gotejamento.

Rua Aristides de Assumpção Menabó, 51. Novo Centro/Jardim Maria Fernanda. Itu. SP. CEP 13.304-094. (011) 
2429-4720 / (011)  2715-0749 / (011) 98730-1118 / (011) 98322-1728.

(11) 2429-4720
Solicite uma cotação agora ou encontre um 
revendedor autorizado perto de você: 
www.studiocidadejardim.com.br

Produtos e Acessórios


