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RESUMO

Partes integrantes da construção civil, as telhas são utilizadas em conjunto, tendo como principal função a cobertura das edificações. Cada tipo de 
construção requer uma cobertura específica, uma vez que deve-se levar em consideração diversos fatores, tais como inclinação, conforto 
(térmico e acústico), estética e relação custo-benefício. Diversos são os tipos de telhas disponíveis no mercado, dentre as mais convencionais 
como a telha colonial, utilizadas desde os primórdios, até as telhas ecológicas, com ramificações de reciclagem e reuso de materiais. A 
problemática deste artigo é trazer uma reflexão sobre os mais diversos tipos de materiais e formas de utilizá-los, de maneira que cada edificação 
ou afins possam receber uma cobertura que se adeque não só em questões estéticas, mas também em custo benefício. No tocante ao tema 
abordado, o objetivo é apresentar novas tecnologias de forma a abrir-se um leque de possibilidades na hora da escolha de casa material utilizado 
na edificação. A metodologia é qualitativa e bibliográfica, tendo sido encontradas na base de dados do Google Acadêmico. As bibliografias 
utilizadas fomentaram ideias e conceitos muito interessantes a respeito de cada um dos tópicos e subtópicos abordados, em conjunto com 
pesquisas feitas no dia a dia convivendo com projetistas e engenheiros dos mais diversos tipos de seguimentos, trazendo além de conhecimento, 
oportunidades de conhecer diversas tecnologias e ver na prática a aplicação de cada uma delas. Observou-se que mesmo com diversos tipos de 
tecnologias e materiais divercificados, os métodos antigos - se assim podemos falar - ainda são os mais confiáveis e financeiramente viáveis. As 
telhas de cerâmica ainda são as mais utilizadas em residências devido a estética que apresentam no resultado final do projeto, mas também 
trazem vantagens como um bom isolamento térmico. Porém, no tocante a estrutura que um telhado feito de telhas de cerâmica necessita para 
ser eficiente, vemos um gasto muito alto devido ao peso que essa estrutura irá suportar. Na sua grande maioria feito com pilares, caibros e ripas 
de madeira, cujo preço é sempre bem alto, apresentam a melhor estética quando bem planejado e executado. Telhas como fibrocimento, 
concreto, policarbonato, metálicas, vidros e plásticos também estão entre as mais utilizadas no ramo da construção civil, cada uma de forma a 
melhor se adequar a cada tipo de edificação. Por exemplo, as metálicas geralmente são as mais utilizadas em galpões, as de fibrocimento, plástico 
e concreto em cobertura também de galpões, mas principalmente em residências. Já as de vidro e policarbonato geralmente são utilizadas 
combinadas a outros matérias. Esses buscam economia energética às residências. Os custos que cada tipo abordado apresenta varia muito, não 
somente pelos materiais utilizados em cada um, mas também em questões como transporte, pois alguns tipos ainda são poucas as fábricas que as 
comercializam. Devido a isso o valor acaba aumentando pela distância percorrida até o consumidor final. Outro fator determinante de preço é a 
estrutura utilizada para a sustentação dessas telhas. Geralmente é nesse ponto que os preços acabam se diferenciando. Por fim, cada tipo de 
edificação utilizará um tipo de telha ou mais tipos de acordo com o projeto, seja ele de um galpão ou uma residência, visando sempre o custo 
beneficio que cada tipo trará para a empresa/pessoa física. Lembrando que não são apenas as telhas que dão a totalidade do custo desse telhado, 
mas sua estrutura traz consigo a maior parte desse valor.
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