Faça uma boa irrigação antes de plantar
qualquer cultura. Caso você queira um
desenvolvimento rápido se faz necessário
utilizar um pouco de adubação orgânica,
através do uso de compostagem ou esterco
desde que esteja bem fermentado.
Logo abaixo segue um desenho esquemático
das partes que compõe a montagem da
tecnologia.

A profundidade desta camada irá depender da
cultura que irá ser plantada no teto.
O próximo passo da implantação da
tecnologia é o plantio de uma vegetação de
baixo consumo de água e que recubra
rapidamente a área. Dê preferência por
gramas, ou se quiser pode ser também
hortaliças de pequeno sistema radicular.
Porém pode surgir a necessidade de
aumentar os centímetros de profundidade de
terra forrando o teto.
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Diminuir os impactos da radiação solar nos
centros urbanos e a utilização da água várias
vezes antes de ser descartada precisa ser
uma prática comum. Esta postura deve ser
uma norma de qualquer habitação nos dias de
hoje, diante de tantas ações humanas
impensadas.

A estrutura para servir de apoio para um teto
verde precisa ser bem pensado, pois o peso
que a estrutura irá suportar tem aumento
considerável.
No primeiro momento precisamos
impermeabilizar a laje ou o teto que irá
receber a tecnologia.
Esta impermeabilização pode ser feita de
várias maneiras. Uma delas, e de baixo custo
é o plástico com uma boa milimetragem de
espessura.

Várias tecnologias se prestam para minimizar
estes impactos. O teto verde ou telhado verde
é uma ótima estratégia, que pode ser utilizado
em vários ambientes, quer sejam urbanos ou
rurais.
Além da beleza, são muito eficazes em criar
mais conforto térmico, além de aproveitar no
primeiro momento a água da chuva
precipitada, chegando a produzir biomassa a
partir da água da chuva.

O aquecimento global pode encontrar
técnicas de amenização em um primeiro nível
nos telhados das casas, desde que o projeto
de construção tenha seguido as normas
técnicas desta belíssima tecnologia.

Forre toda a área que irá receber a
tecnologia.Escolha um local para fazer o
escoamento da drenagem do excesso de
água.
Coloque um cano para facilitar a drenagem,
que alcance a parte inferior do teto.
Em seguida prepare o material que irá servir
de área de recebimento do excesso de água.
Este deverá ser feito neste caso com brita.
Coloque no local de maior declividade.
Em seguida comece a colocar uma camada
de solo em cima da superfície plástica. Este
substrato irá receber as plantas que irão
compor o teto verde.

