


Introdução ……………………………………………………………………. 3

Quais tipos de telhas tem menor impacto no meio ambiente ………….. 4

Onde instalar telhas sustentáveis nos mais variados projetos ………… 7

Quais cuidados para prolongar a vida útil das telhas sustentáveis ……. 8

Conclusão ……………………………………………………………………. 9

2



Conhecer os melhores tipos de telhas é algo fundamental para o seu projeto. Afinal, esse

conhecimento te ajuda a reduzir custos e ter vários benefícios adicionais na escolha da

telha.

Com tantas opções disponíveis no mercado, fica difícil escolher o tipo de telha certo. Por

isso, preparamos este e-book especialmente para você. Nós vamos te ajudar a escolher os

melhores tipos de telhas de forma fácil, simples e descomplicada.

Aqui nesse ebook você pode esperar:

● Aprender quais são os tipos de telha com o menor impacto no meio ambiente;

● Conhecer todas as vantagens de cada tipo de telha;

● Entender onde às telhas sustentáveis podem ser instaladas;

● Dominar as boas práticas de cuidados para prolongar a vida útil das telhas.

Com esses conhecimentos você com toda a certeza conseguirá escolher as melhores

telhas para o seu contexto sem nenhum tipo de dificuldade. Aliás, mais do que isso, você

vai saber como cuidar delas para que a durabilidade seja prolongada.

Se você quer saber como tudo isso funciona, continue conosco neste e-book!
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As telhas que possuem o menor impacto no ambiente são aquelas fabricadas a partir de

materiais sustentáveis, como o polietileno. Algumas pessoas ainda resistem em adotar esse

tipo de telha e preferem os modelos mais antigos. Contudo, nós podemos garantir: esses

tipos de telhas ecológicas possuem uma ótima funcionalidade, são muito confiáveis e

podem ser usados sem medo algum.

Conheça agora alguns tipos de telhas encontradas no mercado e que são uma ótima opção

para quem deseja adotar práticas sustentáveis.

A Telha Galvalume é um produto leve, resistente e de alta durabilidade. O uso de telhas de

aço para coberturas e fechamentos laterais é opção técnica e economicamente competitiva.

Isso é possível devido à utilização do Galvalume, material especial que leva um

revestimento de 55% de alumínio, 43,5% de zinco e 1,5% de silício, fazendo com que a

Galvalume seja até quatro vezes mais durável que a telha galvanizada comum.

Combina a resistência estrutural do aço com a durabilidade do alumínio. O uso desse tipo

de telha é recomendado onde se requer resistência à corrosão atmosférica, elevada

refletividade de calor, resistência à oxidação em altas temperaturas, além de uma melhor

aparência.

Depois de montada ainda apresenta vantagens como a limpeza com menos esforço e a

baixa necessidade de manutenção, sendo também resiste ao calor, umidade, ações
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climáticas que geralmente ocorrem em áreas litorâneas como a corrosão causada pela

salinidade, além disso, as estruturas metálicas são reutilizáveis e ecologicamente corretas

já que não desmatam como a madeira e ainda são 100% recicláveis.

Algumas de suas vantagens:

● Resistência;

● Durabilidade;

● Instalação rápida;

● Mais conforto térmico;

● Versátil a todos os tipos de projetos;

● Feitas sob medida;

● Baixa necessidade de manutenção;

● Material leve de fácil manuseio;

● Material reciclável.

Também conhecidas como telhas térmicas, sanduíche ou termoacústicas, nos últimos anos

elas têm sido aplicadas cada vez mais fora dos espaços industriais e comerciais; integrando

empreendimentos como escolas, igrejas e até casas.

Este modelo de telha é composto por um material isolante interposto entre duas chapas

metálicas. Essa composição lembra a forma de um sanduíche e por isso as telhas levam

esse nome. Nem toda telha sanduíche, porém, é composta por duas chapas. As telhas semi

sanduíche são compostas apenas de uma chapa e o material isolante.

Essas chapas podem ser também feitas de aço galvalume ou galvanizado. O material

isolante pode ter variações, sendo geralmente composto por poliuretano, poliestireno ou lã

de rocha. Uma das grandes vantagens das telhas sanduíche é a versatilidade, já que pode

ser fabricada sob medida para atender às necessidades do cliente e da obra.
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A chapa de aço serve como uma refletora de grande parte dos raios solares. A porosidade

ou fibrosidade do material isolante presente no interior das telhas sanduíche, por sua vez,

garante que a temperatura externa não seja totalmente transferida para dentro do ambiente.

Dessa forma, apenas uma pequena parte do calor atravessa a telha, o que faz com que a

temperatura interna fique estável.

O material isolante também serve para barrar o excesso de ruído. Em alguns casos, a

redução chega a 40 decibéis. Assim, de dentro para fora e de fora para dentro, desde

ruídos de chuva até sons emitidos por grandes indústrias, o barulho é absorvido ao passar

pelo telhado.

Algumas de suas vantagens:

● Versatilidade;

● Aumento da produtividade;

● Maior resistência a fatores climáticos;

● Exige pouca manutenção;

● Fabricação sob medida;

● Redução de custos;

● Totalmente reciclável.

As telhas translúcidas de fibra de vidro são utilizadas para clareamento de ambientes,

proporcionam grande economia de energia elétrica, sendo uma alternativa bastante eficaz,

gerando a redução de custos e contribuindo com a sustentabilidade.

O material fixo-plástico da telha translúcida não deixa sofrer deformações, uma vez que é

resistente, não estilhaça, suporta produtos químicos, chuvas ácidas e maresias.
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O véu de proteção é uma camada em resina, construída com superfície em poliéster, que

constitui a face da telha translúcida, funcionando como uma barreira física contra o

desprendimento das fibras de vidro, aumentando a vida útil do produto.

Por apresentar transparência em diferentes níveis — a passagem de luz é de até 68% na

versão branco leitoso e chega a 90% na versão incolor —, esse modelo garante claridade

uniforme a espaços com metragens distintas.

Algumas de suas vantagens são:

● Redução no consumo de energia elétrica;

● Resistentes a mudanças de temperaturas;

● Manutenção prática;

● Não ressecam;

● Baixo custo.

Às telhas sustentáveis possuem características que as permitem serem instaladas em

qualquer lugar nos mais variados projetos.

Capaz de proporcionar melhorias na iluminação e na ventilação dos ambientes internos, a

cobertura é parte essencial de qualquer projeto arquitetônico. Com isso em mente,

combinar a sustentabilidade das telhas sustentáveis com outros elementos, como janelas

amplas e claraboias, é uma ótima forma de elaborar um projeto ao mesmo tempo

sustentável e capaz de promover bem-estar a quem dele usufruirá.

Esses tipos de telhas podem ser usadas ainda em fachadas, edifícios, galpões, quiosques,

comércios, coberturas para veículos, entre outros lugares. Antes de fazer qualquer tipo de

instalação, é importante que o seu caso seja analisado criteriosamente para que a melhor

decisão seja tomada.
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Veja a seguir quais são os principais cuidados para prolongar a vida útil das telhas

sustentáveis:

● Faça revisões periódicas nas calhas, madeiramento e telhas;

● Cuide dos arredores do telhado, evitando contato com árvores, fios, fiações e outros

“elementos” que possam prejudicar a saúde das telhas;

● Faça a impermeabilização das lajes, sob os telhados.

● Faça a limpeza regular das calhas;

● Impermeabilize suas calhas a cada 2 anos;

● Se necessário, faça a amarração das telhas com arames de cobre para evitar

deslizamentos;

● Em regiões úmidas e ou quentes, preveja a ventilação entre a laje ou forro e o

telhado;

● Nunca pise diretamente sobre as telhas. Faça um caminho sobre tábuas para não

correr o risco de quebrá-las.

Com esses cuidados, suas telhas certamente vão durar muito mais!

Veja os tipos de telhas que temos disponível em nosso site. A Casa do Serralheiro é o maior

shopping de aço do país e tem as melhores condições para que você adquira produtos de

qualidade e com garantia!
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A sociedade está cada vez mais consciente sobre a importância de adotar atitudes

sustentáveis no dia a dia, inclusive, em projetos de construção civil e serralheria. Por isso, é

necessário investir em produtos que atendam as necessidades dos clientes e que tragam

benefícios para o meio ambiente.

As telhas sustentáveis devem continuar em alta e são uma ótima opção para quem deseja

ter um projeto moderno, eficiente e sustentável!

Veja os tipos de telhas que temos disponível em nosso site. A Casa do Serralheiro é o maior

shopping de aço do país e tem as melhores condições para que você adquira produtos de

qualidade e com garantia!
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