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Resumo: Visto a atual demanda de novos produtos denominados como ecológicos e suas possíveis 

vantagens, sendo a indústria da construção civil um dos mercados mais relevantes no planeta e 

demanda uma grande quantidade de recursos, técnicas e tecnologias de diversas ordens, causando 

grandes impactos econômicos, sociais e ecológicos. Este trabalho consiste no estudo e análise do 

conceito, aspectos técnicos, econômicos e ambientais de telhas ecológicas, de modo a se comparar e 

discutir os diferentes tipos de telhas. Com o objetivo de identificar e comparar os aspectos técnicos, 

econômicos e ambientais de diferentes tipos de telhas com enfoque na dicotomia; telhas de cerâmica e 

de concreto. Bem como avaliar o conceito ecológico da telha de concreto fabricada por uma empresa 

de São Luís/MA. Onde por meio de pesquisa bibliográfica e o acompanhamento em campo do 

processo produtivo da telha de concreto numa empresa em São Luís/MA, chega-se à conclusão de que 

estas não atendem aos requisitos ecológicos. Conclui-se ainda que as telhas consideradas ecológicas 

apresentam um custo relacionado a peça, maior, em contra partida o custo da estrutura de telhado é 

menor, no entanto demonstram vantagens no quesito conforto térmico. 

 

Palavras-chave: Telha ecológica, Telha de concreto, Conceito ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPARATIVE ANALYSIS TECHNICAL, ECONOMIC AND 

ENVIRONMENTAL ECOLOGICAL TILES 
 

 

 

Abstract: Since the current demand for new products termed as ecological and its possible 

advantages, the construction industry is one of the most important markets in the world and demand a 

lot of resources, techniques and different orders technologies, causing major economic, social impacts 

and ecological. This work consists in the study and concept analysis, technical, economic and 

environmental ecological tiles, in order to compare and discuss the different types of tiles. In order to 

identify and compare the technical, economic and environmental impacts of different types of tiles 

with a focus on the dichotomy; ceramic and concrete tiles. And to assess the ecological concept of the 

concrete tile manufactured by a São Luis/MA company. Where through bibliographic research and 

monitoring in the field of the production process of concrete tile in a company in São Luis/MA, comes 

to the conclusion that these do not meet the ecological requirements. It also concludes that the 

ecological considered tiles have an associated cost the part, higher in matched against the cost of the 

roof structure is smaller, however, demonstrate advantages in the item thermal comfort. 

 

Keywords: Ecological tile, Concrete tile, Ecological concept 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É notório a grande demanda mundial por recursos naturais, bem como a escassez dos 

mesmos, resultando numa sociedade voltada a remodelação de seus conceitos e comportamentos de 

consumo, isto de certa forma tem forçado alguns setores da indústria a otimizarem os seus processos e 

é crescente a tendência de produção baseada na sustentabilidade e no conceito de mais com menos, 

oriundo do movimento minimalista do século XX através da escola Bauhaus. 

No Brasil a adequada destinação dos resíduos sólidos é um gigantesco desafio, pois 

poucos são os casos de destinação correta dos resíduos sólidos, estimando-se que 64% dos 5. 561 

municípios brasileiros  depositem os seus resíduos urbanos em lixões a céu aberto, afirmação 

alinhada a Dias e Moraes Filho, 2006 apud Ferreira (2009). 

Embasado na Revista SENAC e educação ambiental (2009), sob a lei 12.305 é instituída 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que tem como objetivo a não-geração, redução, 

reutilização e tratamento de resíduos sólidos, bem como a destinação final ambientalmente adequada 

dos rejeitos. Assim como a redução do uso dos recursos naturais (água e energia, por exemplo) no 

processo de produção de novos produtos, intensificar ações de educação ambiental, aumentar a 

reciclagem no país, promover a inclusão social, a geração de emprego e renda de catadores de 

materiais recicláveis. 

Neste cenário a indústria da construção civil consiste num dos mercados mais relevantes 

no planeta, e demanda uma grande quantidade de recursos, técnicas e tecnologias de diversas ordens, 

causando grandes impactos econômicos, sociais e ecológicos. Portanto, faz-se necessária as constantes 

pesquisas por materiais, tecnologias ou meios que tornem as construções mais eficientes, e este 

princípio tem se tornado o propósito de pesquisadores, projetistas e engenheiros. 

Segundo Callister (2002), para a concepção de um novo produto no âmbito da engenharia 

dos materiais à análise dos aspectos técnicos, ambientais, econômicos e sociais são imprescindíveis 

para validação destes. 

Em proposição de Araújo, produto ecológico é todo artigo que, artesanal, manufaturado 

ou industrializado, de uso pessoal, alimentar, residencial, comercial, agrícola e industrial, seja não-

poluente, não-tóxico, notadamente benéfico ao meio ambiente e à saúde, contribuindo para o 



 

 

desenvolvimento de um modelo econômico e social sustentável. 

No entanto numa visão mais ampla e holística fundamentada no trabalho de Lessa (2009), 

para melhor avaliar e conceituar um produto como ecológico, deve-se levar em consideração a análise 

do ciclo de vida, que consiste em uma técnica analítica mais abrangente, com o fim de avaliar os 

 custos ambientais de cada estágio da vida do produto, desde a extração da matéria-prima do 

meio-ambiente, passando pelas etapas de fabricação, uso do produto pelo consumidor, até o seu 

descarte, no final da sua vida útil. 

De acordo com Kiperstok et al. (2002), na avaliação do design sustentável de um novo 

produto é necessário o estudo da energia empregada, no que tange aos impactos ambientais. Bem 

como a prevenção da poluição, visando usar sempre que possível fonte de energia renovável e/ou 

fontes de energia que causem menor impacto ambiental. Devendo ainda selecionar a fonte de energia e 

os meios de transferência da mesma, escolhendo o tipo que mais se adapta a fabricação do produto e a 

menos impactante ao meio ambiente, aliando, ainda, o baixo custo.  

Algumas iniciativas para aperfeiçoar os processos construtivos vêm gerando produtos 

sustentáveis e/ou ecológicos, evidenciando o rótulo “ecológico” e tornando-o tendência, o que tem 

feito alguns construtores e consumidores adquirirem os produtos sem a real avaliação do mesmo. 

Sendo que para um produto ser qualificado ecologicamente correto tem-se que avaliar desde a sua 

matéria-prima, os métodos construtivos e de aplicabilidade do produto. 

O caso em estudo analisa as telhas denominadas de ecológicas que estão sendo 

introduzidas no mercado de São Luís, com a promessa de redução de custos e impactos ambientais. 

Com base em Teixeira e César (2005) a ecologia industrial, caracteriza-se pela menor interferência 

possível no meio ambiente, retirando o mínimo de recursos naturais e devolvendo o mínimo ou 

nenhum resíduo, após o processo de produção. 

As telhas “ecológicas”, como são chamadas, apresentam características mecânicas até 

melhores do que as das telhas convencionais de fibra de vidro e amianto, por apresentarem maior 

leveza e não prejudicarem a saúde e o meio ambiente. As mesmas podem ser feitas de fibras naturais 

prensadas ou de matérias reciclados como Tetra Pak, ou tubos de creme dental e garrafas PET. 

(BUSSOLOTI, 2011).  

Onde a viabilidade econômica deste produto, é um fator de primordial relevância, pois faz 

parte do conjunto de fatores que tornam as construções eficientes, levando em conta desde a sua 

produção a todos os itens que irão compor este telhado, como custo de materiais a serem envolvidos e 

até mesmo a vida útil da telha, contribuindo assim para determinação da melhor telha, para cada 

necessidade. 

 

2. OBJETIVO 

 

Apresentar as características econômicas e ambientais e técnicas das telhas conceituadas 

como ecológicas. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para melhor entendimento da pesquisa, a metodologia foi divindade em três partes: 

caracterização da área de estudo, coleta de amostras e construção do equipamento. 

 

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

A elaboração deste trabalho fundamenta-se numa revisão bibliográfica a respeito das 

definições, conceitos, aspectos técnicos, aspectos ambientais, aspectos econômicos e características 

dos diversos tipos de telhas, no intuito de se realizar uma análise comparativa de cunho técnico, 

ambiental e econômico com enfoque às telhas ecológicas, seu conceito e o que as definem/intitulam 



 

 

como ecológicas, bem como na comparação entre telhas cerâmicas e de concreto. 

Para tal atividade realizou-se pesquisas com a utilização de livros, revistas, artigos 

técnicos e científicos, monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado, materiais 

acadêmicos diversos, catálogos de fabricantes e internet. 

De posse de tais conceitos, ainda realizou-se um estudo em campo com o objetivo de 

acompanhar todo o processo produtivo de telhas de concreto numa fábrica em São Luís/MA (desde a 

escolha da matéria prima e sua origem, processo de fabricação e produto acabado), bem como analisar 

seus aspectos técnicos, ambientais e econômicos. Onde com base na bibliografia consultada se chega 

aos resultados e discussões apresentadas no decorrer deste projeto cientifico. 

O acompanhamento em campo seguiu as seguintes etapas: 

 

I- Verificação de insumos: 

Esta etapa consistiu no acompanhamento da disposição e armazenagem de insumos que 

serão inseridos no processo de fabricação das telhas de concreto. 

 

Figura 1 e 2 – Disposição de insumos, cimento, colorantes e areia. 

     
 

II- Acompanhamento de disposição da matéria prima (areia) na peneira e esteira rolante;  

A inserção da areia no processo produtivo é feita com a máquina do tipo Bob Cat, que 

despeja a matéria prima num funil que a direciona para a peneira e posteriormente é levada à esteira de 

rolamento. 

 

Figura 3 – Despejo de areia. 

 



 

 

III- Acompanhamento do processo produtivo na área da usina de processamento;  

Nesta etapa do processo é adicionado o cimento, aditivos e corantes à areia e 

posteriormente são levados ao misturador. 

 

Figura 4 – Usina de processamento. 

 
 

IV- Acompanhamento da mistura de insumos na máquina denominada de misturador; 

No misturador os insumos em suas devidas proporções são agitados e misturados até 

atingirem a consistência e homogeneidade ideal, após isto esse novo material segue para a máquina 

prensadora e extrusora.    

 

Figura 5 – Misturador. 

 
 

V- Acompanhamento do processo realizado na máquina de prensa e extrusora;  

O material obtido na mistura dos insumos são levados por esteiras para serem prensadas e 

adquirirem forma através do processo de extrusão e posterior corte originando assim a peça de telha de 

concreto, utilizando neste processo o óleo queimado como material desmoldante, onde segue para o 

processo de secagem.   

 

 

 



 

 

Figura 6 – Máquina de prensa e extrusora. 

 
 

VI- Acompanhamento do processo de secagem em prateleiras do produto acabado em área 

coberta, do qual permanece para secagem natural ou é destinado ao forno; 

Após o produto ter forma e tamanho finalizado são armazenados em prateleiras em local 

coberto para secagem natural ou são destinadas para uma estufa artesanal onde é realizada a secagem 

artificial. 

 

Figura 7 – Área de preparo de secagem em prateleiras. 

 
 

VII- Acompanhamento do produto no forno, para acelerar a secagem da telha de forma 

artificial com a queima; 

O processo de secagem artificial com a utilização da estufa é feito com a queima de 

carvão vegetal, e o auxílio de dois ventiladores que promovem a circulação do ar quente de modo a 

acelerar o processo de secagem, reduzindo assim o tempo para obtenção do produto acabado. 

 

 



 

 

Figura 8 – Forno para secagem. 

 
 

VIII- Verificação do produto acabado e pronto para entrega; 

Por fim é realizado a verificação visual do produto que em conformidade seguem para o 

armazenamento. 

 

Figura 9 – Produto acabado. 

 
 

4. RESULTADOS 

 

Baseado no trabalho de Lessa (2009), para que algo resulte num produto ecológico, deve-

se atender a requisitos ambientais ao longo do ciclo de vida.  

 

 

 



 

 

Tabela 1 – Requisitos ambientais para conceituação de telha ecológica, ao longo do ciclo de vida do 

material. 

FASE REQUISITO 

Matéria prima 

Extração de forma que não agrida a natureza; 

Matéria prima renovável; 

Matéria prima reciclada. 

Processo produtivo 

Baixa energia de produção; 

Baixo uso de água; 

Resíduo solido reintroduzido no processo produtivo; 

Resíduo solido reutilizado em outro processo produtivo; 

Efluente liquido reintroduzido no processo; 

Baixa emissão para atmosfera. 

Aplicação do 

material 

Não afetar a saúde humana; 

Não liberar resíduos sólidos; 

Não liberar emissões para atmosfera; 

Não liberar efluentes líquidos. 

Uso 
Não afetar a saúde humana; 

Durabilidade. 

Descarte 

Reutilizável; 

Reciclável; 

Biodegradável. 

Fonte: Adaptado de Lessa (2009) 

 

De acordo com o relatório da Quantis (2011), têm-se os dados que mostram os resultados 

globais do estudo da Avaliação do Ciclo de Vida comparativo entre telhas cerâmicas e as telhas de 

concreto no que diz respeito às Mudanças Climáticas, o Esgotamento de Recursos e a Retirada de 

água. 

 

Figura 10 – Resultados da ACV comparativa de telhas cerâmicas e telhas de concreto 

 
Fonte: Quantis (2011) 



 

 

Como resultado desta análise, a Quantis (2011) conclui que as telhas cerâmicas parecem 

ter menos impacto do que as telhas de concreto no que diz respeito às Mudanças Climáticas, o 

Esgotamento de Recursos e a Retirada de água. A diferença entre as opções em termos de saúde 

humana e qualidade do ecossistema, no entanto, foi muito pequena para ser considerada significativa. 

Com base no cenário e conceitos analisados, chegou-se a elaboração de tal quadro 

definindo os principais impactos ambientais, quer sejam positivos quanto negativos, proporcionados 

pela fabricação e concepção dos variados tipos de telhas. 

 

Tabela 2 – Impactos ambientais proporcionados por diferentes tipos de telhas 

TIPOS DE TELHAS PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Cerâmica 

 Degradação das áreas de extração da argila; 

 Alto Consumo de energia; 

 Geração de resíduos sólidos; decorrentes de perdas por falhas na 

qualidade do produto; 

 Emissão de poluentes atmosféricos e gases de efeito estufa; 

Fibrocimento 

 Potencial patogênico respiratório quer seja como maligna (no caso de 

mesotelioma e câncer de pulmão), quanto não malignas (caso de asbestose 

e placas pleurais); 

 Alto Consumo de energia; 

 Geração de resíduos sólidos; 

Telha de pneus 

 Reutilização de pneus, reduzindo o seu acumulo em lixões ou aterros; 

 Todos os resíduos sólidos são introduzidos no processo produtivo ou são 

utilizados para outro fim. 

Telha de fibra vegetal 

 Usa menor quantidade da matriz plástica, recurso não renovável; 

 Reduz o consumo de energia; 

 Menor emissão de CO2, já que na geração de energia há emissão; 

 Todos os resíduos sólidos são introduzidos no processo produtivo ou são 

utilizados para outro fim. 

Telha de Tetra Pak 

 Reutilização de embalagens de Tetra Pak, reduzindo o seu acumulo em 

lixões ou aterros; 

 Todos os resíduos sólidos são introduzidos no processo produtivo ou são 

utilizados para outro fim. 

Telhas de plástico 

 Reutilização de materiais plásticos e embalagens de PET, reduzindo o 

seu acumulo em lixões ou aterros; 

 As embalagens PET são 100% recicláveis e a sua composição química 

não libera nenhum produto tóxico; 

 Todos os resíduos sólidos são introduzidos no processo produtivo ou são 

utilizados para outro fim. 

Telha de concreto 

 Eficiência energética; 

 Longa vida útil do produto; 

 Excelente em termos de carbono embutido, energia embutida; 

 Todos os resíduos sólidos são introduzidos no processo produtivo ou são 

utilizados para outro fim. 

 

Conclui-se ainda, segundo os conceitos e proposições de Lessa (2009) e Araújo a respeito 

de produto ecológico, que se trata de um conceito com muita subjetividade em sua definição ainda, por 

falta de legislação e normatização especifica no Brasil. Bem como deixa claro a importância de uma 

análise global e holística para a validação e intitulação do termo “ecológico”, amplamente utilizado 



 

 

como forma de marketing empresarial, onde ecológico se generaliza a produtos que utilizam matéria 

prima renovável ou de baixa fonte poluidora (como o caso das fibras vegetais, que representam uma 

fonte limpa). 

Quanto à normatização relacionada às telhas ecológicas têm-se as seguintes normas: 

 

Tabela 3 – Requisitos técnicos e normas técnicas normatizadoras. 

REQUISITOS TÉCNICOS NORMA DE REFERÊNCIA 

Carga de ruptura à flexão NBR 15.210/2003 - 1 

Índice de absorção de água NBR 6.470/1993 

IMPERMEABILIDADE: Não apresenta bolhas/vazamento na 

face oposta quando submetida aos ensaios previstos em norma 

NBR 15.210-1/2003 

NBR 15.210-2/2003 

Bom isolante térmico NBR 15220/2003 

Material não propagador de chama NBR 9442/1986 

Durabilidade 
NBR 15.210-1/2003 

NBR 15.210-2/2003 

Aceitação de tintas de acabamento ou pigmentação Não há 

Variedade de modelos NBR 15.210/2003-1 

Material não frágil Não há 

Fonte: Adaptado de Lessa (2009) 

 

Silva (2013) realiza em seu trabalho uma análise comparativa do comportamento térmico 

entre vários tipos de telhas, é notório um ganho de conforto térmico significativo em relação à telha 

cerâmica e maior ainda em relação à telha de fibrocimento, onde ainda se obteve melhorias quanto ao 

conforto térmico com a utilização de forro fabricado com material reciclado de Tetra Pak, ao se 

analisar o gráfico de índice de temperatura e umidade para edificação rural: 

 

Figura 11 – Média de índice de temperatura e umidade (ITU adimensional) 

 
Fonte: Silva (2013) 



 

 

Onde as siglas correspondem a: (TFCFE), telha de fibrocimento e forro montado a partir 

de embalagens de Tetra Pak; (TA) Telhas de alumínio; (TC) Telhas cerâmicas tipo romana; (TFCSE) 

Telhas de fibrocimento e subcobertura a partir de embalagens Tetra Pak; (TR) Telhas recicladas à base 

de Tetra Pak; (TFC) Telhas de fibrocimento. 

De acordo com o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007), um comparativo 

térmico entre telhas cerâmicas, de concreto e metálicas, em edificações habitacionais térreas na cidade 

de São Paulo, as telhas de cerâmica e de concreto apresentam comportamento térmico similares e com 

diferenças insignificantes. 

 

Figura 12 – Variação de Temperatura na Laje no Verão (SALA) 

 
Fonte: IPT (2007) 

 

Figura 13 – Variação de Temperatura na Laje no Inverno (SALA) 

 
Fonte: IPT (2007) 



 

 

De acordo com Silva, Fransciscon e Rocha (2010), as questões econômicas envolvidas na 

utilização das telhas, ou seja, o custo por m², a telha de cerâmica é mais barata que a telha de PET. 

 

Tabela 4 – Comparativo monetário entre telhas cerâmicas e de PET 

DIMENSÕES TELHAS CERAMICAS TELHAS DE PET 

Largura (m) 40 53 

Comprimento (m) 23,5 35,5 

Peso (kg) 2,4 0,95 

Custo unitário (R$) 1,03 12,9 

N° de telhas por m² 16 6 

Custo por cumeeira (R$) 1,1 20,2 

N° de telhas por cumeeira 28 15 

Custo por m² 10,28 77,4 

Peso por cumeeira (kg) 2,5 0,85 

Peso por m² (kg/m²) 38,4 5,7 

Custo total do telhado (R$) 1.019,60 7.676,20 

Fonte: Silva, Fransciscon e Rocha (2010) 

 

Ainda por conclusão de Silva, Fransciscon e Rocha (2010) a causa para esse fato se deve 

pelo custo da matéria-prima, onde há uma maior dificuldade de produção da telha de PET, pois 

envolve a coleta de material a partir de firmas de recolhimento de lixo, separação de materiais, fases 

de lavagem e fundição do material e posterior acabamento, que acabam por encarecer a telha 

produzida. Em contra partida o grande diferencial da utilização das telhas de PET reside no custo da 

estrutura, que se relaciona com o peso da telha: a telha cerâmica é muito mais pesada que a de PET, e 

a estrutura para sua sustentação deve ser mais reforçada. 

Com base no trabalho de Lee (2000), que utilizou estimativas de consumo pela TCPO 10 

(Tabela de Composição de Preços para Orçamentos) e preço de materiais e mão de obra através da 

Revista Construção, chega-se à seguinte composições orçamentarias comparativas entre os tipos de 

coberturas: 

 

Tabela 5 – Orçamento de diferentes tipos de telhas 

TIPO DE 

COBERTURA 

MÃO DE 

OBRA 

(R$) 

TELHA + 

ACESSORIOS 

(R$) 

CUMEEIRA 

(R$) 

ESTRUTURA 

(R$) 

TOTAL 

(R$) 

Cimento amianto 

4mm 
75,05 136,96 12,99 47,51 272,51 

Cimento amianto 

6mm 
79,27 183,60 48,87 47,51 359,25 

Fibra vegetal 

3mm (onduline) 
79,27 272,10 31,60 47,51 430,48 

Cerâmica plan 221,30 297,11 12,60 98,83 629,84 

Cerâmica 

francesa 
433,25 212,23 9,45 98,83 753,76 

Cerâmica paulista 472,17 243,66 9,45 98,83 824,11 

Alumínio 0,7mm 52,80 507,19 108,56 41,80 710,35 

Fonte: Lee (2000) 

 

Com base em dados de mercado do segundo semestre de 2015, elaborou-se um quadro 

comparativo técnico com diferentes tipos de telhas, resultando em: 

 



 

 

Tabela 6 – Comparativo técnico de diferentes tipos de telhas 
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Cerâmica 8948 80% 130 
não 

informado 
17% 45% 24 46,8 9,10 Telhão 

Concreto 13858-2 90% 250 
não 

informado 
30% 47% 10,5 49,35 25,00 Contelhas 

Fibro 

cimento 
6470 75% 150 

não 

informado 
11% 57% 1,5 16 14,90 Brasilit 

Fibro 

vegetal 
15.210 100% - 87% 18% 57% 1,5 6,4 

29,90 

+ 

frete 

Onduline 

Tetra pak 15.210 100% 150 60% 22% 57% 1,5 12 

35,44 

+ 

frete 

Ecotop 

Tubo de 

creme 

dental 

15.210 100% 125 70% 22% 57% 1,5 14 

38,80 

+ 

frete 

Ecotop 

Fonte: Acervo próprio (2015) 

 

Segundo estudo e conclusões de Mapa da obra (2013), as telhas de concreto são mais 

resistentes, absorvem menos água que as cerâmicas e podem ser encontradas em grande diversidade de 

formatos e cores. Quanto à estrutura do telhado (madeira ou metálica), ela será a mesma necessária 

para sustentar as telhas cerâmicas, porque os pesos do metro quadrado de cada material são 

aproximados. 

Já quanto à resistência, as de concreto dependendo do modelo, podem suportar o mínimo 

de 240 kgf, enquanto que as cerâmicas suportam apenas 130 kgf, sob as mesmas condições. Uma telha 

de concreto pesa em média 4,5 kg, e para cada metro quadrado de telhado são usadas 10,5 peças. 

Sendo a absorção máxima de água igual a 10%, teremos o peso saturado de 51,9 kg/m² ao se comparar 

com a cerâmica modelo “plan”, cujo peso é de 2 kg por peça, sendo necessárias 27 telhas por metro 

quadrado, a carga por metro quadrado com absorção de até 18%, o peso saturado do telhado cerâmico 

será de 63,7 kg/m², ou seja, em média, até 25% mais pesado. 

Embasado nas definições de produto ecológico estudadas, chegou-se ao resultado de que 

a telha de concreto produzida pela empresa em São Luís, não pode ser intitulada como ecológica, pois 

utiliza no seu processo produtivo a queima e energia elétrica adicional para acelerar a secagem do 

produto. Sendo que o produto não necessita destas fontes adicionais de energia para a secagem, além 

dessas não usufruírem de fontes renováveis ou limpas. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Analiticamente chegou-se a conclusão de que as telhas consideradas ecológicas 

apresentam um valor relacionado à peça maior que as consideradas convencionais devido ao custo da 

matéria-prima, onde há uma maior dificuldade de produção da telha, pois envolve a coleta de material 

a partir de firmas de recolhimento de lixo, separação de materiais, fases de lavagem e fundição do 

material e posterior acabamento, que acabam por encarecer a telha produzida, com exceção da telha de 



 

 

fibra vegetal. Em contra partida o grande diferencial da utilização das telhas ecológicas reside no custo 

da estrutura, que se relaciona com o peso da telha: a telha cerâmica é muito mais pesada, bem como no 

galho e redução térmica. 

A escolha das telhas deve sempre levar em conta o consumo de peças por metro 

quadrado, além de se considerar a estrutura de apoio a ser utilizada, e nunca seu preço e peso 

individuais, uma vez que o próprio peso de toda a área a cobrir terá impacto sobre o cálculo estrutural 

do edifício, encarecendo mais ou menos o valor total da obra para. Deve-se ainda realizar uma análise 

macro, para se obter uma cobertura ideal à necessidade exigida de projeto e concepção. 

Embasado por estas concepções e definições de produto ecológico, chegou-se à conclusão 

que a telha de concreto produzida pela empresa na qual acompanhamos o processo de fabricação em 

São Luis, não pode ser intitulada como ecológica, pois utiliza no seu processo produtivo a queima e 

energia elétrica adicional para acelerar a secagem do produto. 

Conclui-se ainda, que o conceito de telhas ecológicas atualmente no país se dá pela 

generalização de produtos que utilizam matéria prima renovável ou de baixa fonte poluidora ou fonte 

limpa, resultando mais numa ferramenta de marketing empresarial face a conceitos de ecologia, pois 

para tal deveria existir uma análise global e holística, bem como legislação e normatização especifica 

no Brasil. 

 

6. RECOMENDAÇÕES 

 

Tendo as discussões e conclusões dispostas neste trabalho, recomenda-se para trabalhos 

futuros estudos quanto a fatores e requisitos que validem e gerem legitimidade a produtos ecológicos, 

bem como análises quantitativas e qualitativas abrangendo o ciclo de vida e produção dos produtos 

classificados como ecológicos, com enfoque no consumo e destinação tanto de matérias prima quanto 

de recursos primordiais em sua fabricação tais como recursos energéticos e hídricos. 
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