


Missão
Proporcionar inovação e
qualidade em produtos que
contribuam para ampliação da
infraestrutura verde, com o
compromisso de atender às
necessidades do cliente e ao
mesmo tempo preservar e
renovar o meio ambiente.

Visão
Ser reconhecida pela

qualidade de seus
produtos e serviços ao
cliente, sendo
referência em produtos
ecológicos no Brasil.

Valores
- Bioética
- Iniciativa
- Comprometimento
- Transparência

A Ecotelhado é referência em infraestrutura verde urbana
no Brasil, contribuindo para a redução de danos
ambientais causados pelo crescimento urbano.

Acreditamos que é possível cultivar o verde em grandes
cidades e aliar sustentabilidade e crescimento econômico
com a redução dos impactos da urbanização e melhora
da qualidade de vida.

Ecotelhado

Já instalamos mais de 500 MIL m² de telhados 
verdes na América Latina! 



Ecotelhado



Ecotelhado

Sistema Hidromodular

Sistema para lajes planas sem caimento, proporciona uma reserva d’água de até 50l/m²,
captando água da chuva para sua própria irrigação.
Sua irrigação é subsuperficial, por capilaridade. Possibilita o pisoteio e a variação da grama
com cerâmica, placa cimentícia, entre outros. Carga de 80kg/m². Não necessita de
impermeabilização.



Ecotelhado

Sistema para lajes planas sem caimento, proporciona uma reserva d’água de até 50l/m²,
captando água da chuva para sua própria irrigação.
Sua irrigação é subsuperficial, por capilaridade. Possibilita o pisoteio e a variação da
grama com cerâmica, placa cimentícia, entre outros. Carga de 90 a 110kg/m². Necessita
de impermeabilização.

Sistema Laminar Médio



Ecotelhado

Sistema HexaSistema Laminar Alto

Reserva d’água de até 25l/m².
Proporciona melhor trabalho paisagístico.
Indicado apenas para lajes planas.

Reserva d'água de até 160 l/m²,
funcionando também, como uma cisterna
ou bacia de retenção da água pluvial
sobre o telhado, possibilitando o reuso da
água e levando conforto térmico a
edificação.



Ecotelhado

Sistema Modular Alveolar Leve Sistema Modular Alveolar Grelhado

O sistema Grelhado possui inclusão da
grelha tridimensional de PEAD,
proporcionando o pisoteio nos telhados.
Recomendado para telhados com
inclinação de até 30%.

O Sistema Alveolar Leve é um sistema
simples, não deve ser instalado em
telhados com inclinação acima de 20%.
Possui reserva de 35l/m².



Cases Ecotelhado

Universidade Unisinos | RS



Cases Ecotelhado

Colégio Erich Heine | RJColégio Santa Cruz | SP

Escola Despertar | RS Theatro São Pedro | RS



Cases Ecotelhado

Praia da Silveira | SC

Praia da Silveira | SC Residência em Itu | SP

Casa dos Plátanos | SP



Coca-Cola | RS

Cases Ecotelhado

Coca-Cola | PR

Fábrica Procat Petrobras | RJHospital Parque Belém | RS



Cases Ecotelhado

Palácio Cardenalicio | Colômbia

Shopping Paseo | RSShopping Praia de Belas | RS

Residência Vila Conceição | RS



Minimod | RS Grupo RBS | RS

Cases Ecotelhado

Schneider Service | SC Restaurante Daya & Ture | SP



Ecoparede



Ecoparede

Jardim Vertical  Mamute

É recomendada tanto para ambientes internos quanto
externos. Não há necessidade de impermeabilização da
parede.
Fornecemos com sistema de irrigação automatizado.
Requer 4L de argila expandida ou substrato.



Ecoparede

Jardim Vertical Espiral Brise Vegetal

Tem como finalidade sombrear fachadas e
janelas das edificações, protegendo-as
contra a incidência direta da irradiação
solar e proporcionando mais conforto
térmico ao ambiente.

Ou Jardim de janela, é um sistema
diferenciado, devido a grande capacidade de
articulação de seus módulos, a incidência de
luz solar sobre a vegetação é facilitada,
fazendo com que ela se desenvolva com
maior eficiência. Ideal para hortas.



Ecoparede
Jardim de Parede Canguru

É recomendada tanto para ambientes internos quanto
externos. Não há necessidade de impermeabilização da
parede.
Fornecemos com sistema de irrigação automatizado.
Requer 1,9L de argila expandida ou substrato.



Cases Ecoparede

Universidade Unisinos | RS



Apto. Vila conceição | SP Colégio Panamericano | RS

Cases Ecoparede

Oncoclínicas| RS



Supermercado Zona Sul | RJ

Shopping Paseo | RS

Cases Ecoparede

Prédio Comercial The One | SP

Barra Shopping Sul | RS



Loja FARM | RJ

Cases Ecoparede

Residência Porto Alegre | RS

Sicredi | RSBanco do Brasil | RS



Parede Interna | RS

Residência| RS

Cases Ecoparede

Artemis Fontana | SP

O pátio Bier Garten | SC



Rede Globo Jd. Botânico | RJ

Alphatrade | RS

Cases Ecoparede

Residência | RS

Rede Globo | RJ



Apartamento poa | RS

Residência | RS

Cases Ecoparede

Dual Arquitetos | PE

Aprendendo a crescer | RS



Cases Brise Vegetal

FEEVALE | RSColégio Erich Heine | RJ

Independência 925 | RS Loja Canoas | RS



Cases Brise Vegetal

Sena Madureira | SP



Cases Jardim Espiral

Residência | RSResidência | RS

Sede| RS Residência | RS Sede | RS

Sede | RS



Ecopavimento



Ecopavimento

Com Brita Com Grama

É formado por grelhas alveolares que permitem a passagem de água e ar. Suporta o peso
do tráfego de veículos, evitando a compactação da base e permitindo o crescimento de
plantas em sua superfície. Ideal para calçadas ecológicas, estacionamentos ou vias de
acesso/pedestres.
Pavimentos permeáveis reduzem o escoamento superficial e, ao mesmo tempo, retardam
a chegada da água ao subleito, reduzindo a erosão.



Floricultura Winge | RS Detalhe Engate

Cases Ecopavimento

Sede Ecotelhado | RS Residência Vila Conceição | RS



Ecodreno



Ecodreno

Cisterna Impermeável Bacia de Amortecimento

Cisterna para reaproveitamento da água
da chuva, que pode ser montada sob
jardins ou pavimentos permeáveis, de
baixo custo e rápida instalação. Dispensa o
uso de concreto.

Sistema de drenagem e infiltração da água
da chuva, contribui significativamente no
controle de enxurradas e alagamentos e para
a pré-limpeza da água pluvial. Também pode
ser instalada sob jardins ou pavimentos
permeáveis.



Sistema Integrado



Sistema Integrado Ecoesgoto

Para instalação de sistemas como o Ecotelhado e a Ecoparede, é imprescindível lembrar
que a vegetação necessitará de água para sua irrigação, visando solucionar esse problema
sem gastar água potável, a Ecotelhado criou o Sistema Integrado Ecoesgoto que tem como
objetivo reutilizar o efluente tratado biologicamente na própria edificação para irrigação e
outros fins não potáveis.



Sistema Integrado Ecoesgoto

1- Vermifiltro: Todo o efluente doméstico é direcionado para o Vermifiltro,
onde a parte sólida será filtrada e digerida pelas minhocas, transformando-a
em húmus que servirá de nutriente para as plantas.

2- Torre Verde: O efluente líquido que sai do Vermifiltro é encaminhado para
a Torre Verde, que é cercada de vegetação por todos os lados, onde a
água percola e é oxigenada antes de chegar no Ecotelhado/Wetland.

3- Ecotelhado/Wetland: A água chega na Wetland com 90% de limpeza.
Nesta etapa ocorre o tratamento por zona de raízes em toda extensão da
laje, onde as bactérias alocadas nas raízes das macrófitas fazem o
tratamento junto a fotossíntese das plantas.

4- Reservatório: A água que excede o Ecotelhado depois do tratamento
pode ser direcionada para um reservatório e ser utilizada para irrigação de
vegetações (exceto hortaliças).

5- Reuso: A água poderá ser direcionada para um reservatório superior onde
deverá passar por um processo de desinfecção (ex.: cloração) para
reutilização para fins não potáveis, como vasos sanitários.
Obs: O Vermifiltro deverá ter um ladrão ligado a rede publica ou a um sumidouro para
eventuais manutenções.



Impermeabilização



Impermeabilização

Impermeabilização de manta PVC soldada por termo fusão especial para coberturas
verdes. Desenvolvida com a finalidade de substituir métodos convencionais como
impermeabilizações liquidas e asfálticas.
Antes de receber o Ecotelhado a laje deverá estar impermeabilizada. A manta PVC não
possui compostos orgânicos como a manta asfáltica, evitando que as raízes da vegetação
causem algum dano a impermeabilização.

*RS e SC para áreas menores que  500m² e para outros estados somente áreas maiores.



Piso Nuvem



• É um novo sistema de piso elevado feito a partir de plástico reciclado, que permite uma
resistência a carga distribuída e estabilidade muito maior do que os pisos elevados
convencionais com 4x menos material (3 kg/m²).

• Pode ser utilizado internamente, formando um piso elevado de 7 cm para passagem de
fiação e/ou tubulação sob o piso, ou então externamente, para formar um telhado
verde plano intercalado com piso, com reserva de água de até 50 L/m².

Piso Elevado Nuvem



Ilhas Flutuantes



Este produto que a Ecotelhado oferece, trata, purifica e traz a vida de volta
às águas contaminadas por esgotos domésticos ou industriais. Feitas de
material descartável (plásticos, etc) estes sistemas modulares funcionam
como ilhas flutuantes artificiais. Nestas ilhas é feito o plantio e cultivo de
diversos tipos de plantas que irão fazer o tratamento da água.

Ilhas Flutuantes



Piscinas Naturais



As piscinas naturais são ecossistemas artificiais, com tratamento biológico. Têm uma zona
destinada a banhos e outras à depuração da água. Nestes ecossistemas existem uma
complexa comunidade de espécies aquáticas, capazes de purificar a água através de
serviços ecossistêmicos. Você poderá tomar banho em uma água naturalizada, límpida e
transparente. Uma água que não é prejudicial para a saúde humana nem para o meio
ambiente.

Piscinas Naturais



Muro de Arrimo



Trata-se de um muro de arrimo com alta tecnologia de infraestrutura verde, com um sistema
de contenção eficaz, sustentável e permanente. É um material de construção versátil e
exclusivo que apresenta as qualidades de materiais mais duros. O muro de arrimo Flex
Vegetado resiste a eventos que podem arruinar outros sistemas, e fica mais forte e mais verde
com o passar do tempo, enquanto as plantas vão crescendo. Ele também pode servir como
delimitação para canteiros no paisagismo.

Muro de Arrimo Muroflex



RS (51) 3242.8215
Demais estados: 0800 604 8215 

contato@ecotelhado.com.br

www.ecotelhado.com


