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1. RESUMO  

A indústria da construção civil é uma das maiores consumidoras de recursos naturais e 

responsáveis por elevados volumes de resíduos sólidos em todas as etapas da sua 

cadeia produtiva, com o aumento incessante da demanda por energia, a constante 

ameaça de escassez de combustíveis fósseis e a crescente pressão por medidas de 

controle do consumo, a sociedade exige pesquisas e desenvolvimentos nas áreas de 

energias limpas e renováveis.  Neste contexto, este trabalho apresenta um protótipo de 

uma telha utilizando resíduos oriundos da construção civil com um módulo fotovoltaico 

embutido. Este resíduo, na área de materiais de construção civil, pode ser 

reaproveitado sendo inserido na produção como substituto total de agregados miúdos 

na produção de telhas de concreto. Além de quebrar o impacto visual negativo causado 

pelo painel solar, diversas características da telha foram descritas, tais como: suas 

dimensões, massa seca e saturada, fonte de matéria-prima e a produção. Os resultados 

obtidos apontam satisfação na implantação do produto final, sendo um recurso 

totalmente renovável podendo ser acoplado em sistemas on-grid ou off-grid na rede 

elétrica. 

Palavras chaves: Sustentabilidade, Fotovoltaico, Construção Civil, Telas, Resíduos 

Sólidos Urbanos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A gestão e a destinação final dos Resíduos da Construção Civil (RCC) constitui um dos 

grandes problemas a ser enfrentado pela humanidade. No Brasil, este é um problema 

de grande dimensão, diante o grande volume gerado e a forma, na maior parte das 

vezes, inadequada em que o resíduo tem sido gerenciado e disposto, sendo alvo de 

constante atenção por parte dos órgãos de fiscalização ambiental.  

Na construção, ser sustentável é usar materiais com procedência correta, separar e 

reciclar resíduos, evitar desperdício e economizar recursos naturais. A construção civil 



brasileira está trabalhando bastante para desenvolver maneiras de construir, e 

materiais que reduzam o impacto à natureza. Reciclar entulho de obra para usar em 

outras obras é um bom exemplo (EQUIPE DE OBRA, 2008).  

As transformações e os impactos ambientais têm impulsionado pesquisas, de modo que 

se observa uma crescente busca por novas tecnologias para viabilizar a adoção de 

fontes renováveis e menos impactantes ao meio ambiente. Os exemplos dessas 

alternativas, a energia solar, fonte limpa e renovável, tem ganhado cada vez mais 

destaque no mercadoenergético mundial.  

3. ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA  

Os sistemas fotovoltaicos são capazes de gerar energia elétrica através das chamadas 

células fotovoltaicas. As células fotovoltaicas são feitas de materiais capazes de 

converter a radiação solar em energia elétrica, através do chamado “efeito fotovoltaico” 

(DO NASCIMENTO, 2004).  

4. RESOLUÇÃO NORMATIVA 

A Resolução Normativa (RN) 482 de 17/04/12, publicada pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) regulamentou a micro e mini produção de energia, ou seja, 

segundo (MENEZES; SIRLEY, 2012) proprietários de residências, comércio e indústria 

poderão produzir sua própria energia e, a maior novidade, é que as concessionárias 

devem adequar seus medidores a um modelo que permita que a energia gerada e não 

consumida no local possa ser enviada à rede para consumo em outro ponto e gerar 

créditos para o consumidor na próxima fatura. 

5. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade do desenvolvimento de 

uma telha com a reutilização de resíduo cerâmico e concreto com adaptação de células 

fotovoltaicas, no processo de fabricação de baixo impacto ambiental, através do mesmo 

é possível permitir encontrar mais uma forma de reutilização para os resíduos sólidos 

descartados e oferecer uma nova opção de telha para construção civil, contribuindo 

com a preservação do meio ambiente e com o potencial de gerar energia limpa e 

sustentável para todos os consumidores. 

6. DEFINIÇÃO DA TELHA DE CONCRETO 



A telha de concreto é feita de cimento, agregados miúdos, água, aditivos ou adição 

como pode ser observado na figura 1; ambos são curados a temperaturas de cerca de 

60 graus Celsius. O processo de cura torna o material resistente o suficiente para ser 

transportado e instalado dentro de alguns dias de fabricação, e fica mais forte ao longo 

do tempo (construindodecor.com.br). O conjunto normativo para este tipo de telha é 

composto por duas normas abrangentes, a NBR 13.858-1 e a NBR 13.858-2 ambas 

seguem a ABNT (associação brasileira de normas técnicas) sobre telhas de concreto 

(ABNT NBR 13858-2:2007 Emenda 1:2009) 

 
                                                 Figura 1: telha de concreto 
                                                 Fonte: próprio autor (2017) 
7. CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS GERAIS DA TELHA DE CONCRETO 

Neste trabalho apresentamos as características geométricas gerais da telha de 

concreto descritas na tabela 1 a seguir: 

Tabela 1: Características Geométricas Gerais da Telha de Concreto 

Características 
Valores e limites 

(mm) 

Projeção horizontal 420 x 330 

Comprimento útil 320 

Comprimento total 420 

Espessura  ≥ 10  

                             Fonte: (ABNT NBR 13858-2:2007 Emenda 1:2009) 
Neste trabalho apresentamos as características geométricas do perfil da telha de 
concreto descritas na tabela 2 a seguir: 

Tabela 2: Características Geométricas do Perfil da Telha de Concreto 

Características 
transversais 

Valores e limites (mm) 

Altura 
Em função do tipo do 

perfil 
Largura total 330  



Largura útil 300  
Sobreposição lateral 
mínima 

28 

Sobreposição longitudinal 
mínima 

100 

                               Fonte: (ABNT NBR 13858-2:2007 Emenda 1:2009) 

Além destas recomendações de ordem geométrica, apresenta também alguns detalhes 

construtivos tais como: Encaixe lateral e nervura dupla; garras de fixação nos apoios e 

alinhamentos; pré-furos para amarração e fixação das telhas. Com relação aos ensaios 

físicos, esta norma prescreve os ensaios especificados para as telhas de concreto 

(sonoridade, empenamento, absorção de água, permeabilidade, carga de ruptura à 

flexão e massa). Os procedimentos para a execução dos ensaios são descritos nos 

anexos à norma, de acordo com a tabela 3. 

                             Tabela 3: Ensaio de Telha de Concreto 

 ANEXO Ensaio Critérios de desempenho  

 A 
Empenamento 

e massa 

Quando apoiada sobre um plano horizontal, com sua 
face inferior voltada para baixo, o afastamento entre o 
plano e qualquer ponto de contato não deve exceder 3 
mm; 

 
A massa da telha seca é função do perfil, podendo 
variar de 4,3 kg a 5 kg. 

  

 
B 

Absorção de 
água 

A absorção de água da telha não deve ser superior a 
10% 

 

 
C Permeabilidade

A telha não deve apresentar vazamentos ou formação 
de gotas em sua face inferior, sendo, porém tolerado o 
aparecimento de manchas de umidade. 

 
D 

Carga de 
ruptura à flexão

  

 
Não deve ser inferior a 2500 N (250 kgf) 

 
Fonte: (ABNT NBR 13858-2:2007 Emenda 1:2009) 

8.  MATERIAIS E MÉTODOS 

Para este estudo foi definido um lote com doze telhas de resíduo. (O número de telhas 

pertencentes a esse lote foi adotado de acordo com os padrões estabelecidos pela 

NBR 13858-2), que também serviu de base para a prática dos ensaios realizados nas 

telhas. O trabalho seguiu as seguintes etapas: na preparação do modelo do molde, na 

matéria prima, na produção das telhas de resíduo fotovoltaico e na análise do 



desempenho físico e mecânico. Para a fabricação são utilizados cimento Portland CPV 

ARI, resíduo sólido cerâmico e concreto oriundo da construção civil, água e aditivo. O 

traço adotado como convencional neste trabalho é composto por 1 : 3,8. Métodos de 

preparo das matérias primas: Os resíduos sólidos: foram triturados no canteiro de obra, 

até obtenção de um resíduo passante na peneira 4,75mm, seca em estufa por 24 

horas, a 105°C para posterior caracterização do agregado miúdo, Produção da telha: A 

produção da telha foi feita com adequação no formato portuguesa, obtendo suas 

características geométricas, ensaio de absorção, Impermeabilidade e Determinação da 

carga de ruptura à flexão. 

9. MODELO DO MOLDE 

O modelo do molde de chapa de metal foi feito com adequação no formato portuguesa 

de acordo com a figura 2. 

 
Figura 2: molde da telha 

Fonte: Autor (2017) 
10. CÉLULA FOTOVOLTAICA 

O módulo fotovoltaico utilizado foi uma placa plana capaz de gerar 12V, 3W e 350mA 

como pode ser observado na figura 3 a seguir.  

         
Figura 3: placa fotovoltaica 

        Fonte: Autor (2017) 
11. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Os resíduos cerâmicos e de concreto de obra Antonella foram obtidos pelo intermédio 

da construtora Lomy Engenharia de acordo com a figura 4. 

 
Figura 4: resíduos cerâmicos 

                                               Fonte: Autor (2017) 
 



12. MÉTODOS DE PREPARO DA MATÉRIA PRIMA 

O resíduo foi fornecido pela Construtora Lomy Engenharia obra Antonella, sendo 

posteriormente seco em estufa a uma temperatura de 105 ºC por 24 horas em 

laboratório e posteriormente peneiramento de acordo com a figura 5 a seguir.   

 
Figura 5: método de preparo 

Fonte: Autor (2017) 
13. MATERIA PRIMA PARA PRODUÇÃO DA TELHA DE RESÍDUO FOTOVOLTAICA 

A telha de resíduo fotovoltaica é fabricada com cimento, agregado miúdo de resíduo, 

água e aditivo de acordo com a figura 6.                                                  

 
Figura 6: matéria prima 

            Fonte: Autor (2017) 
14. PRODUÇÃO DA TELHA DE RESÍDUO FOTOVOLTAICA 

A produção da telha foi feita com adequação no formato portuguesa, com dimensões 

(27cmX42cm) obtendo características geométricas, ensaio absorção, impermeabilidade 

e determinação da carga de ruptura à flexão de acordo com a figura 7. 

             
                                                Figura 7: produção da telha 
                                                Fonte: Autor (2017) 
15. CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS DA TELHA DE RESÍDUO FOTOVOLTAICA 
A telha de resíduo é composta basicamente de cimento e resíduo, seu tamanho é 
menor que as telhas tradicionais de cimento, sendo necessário aproximadamente 13 
unidades para cobrir 1 m². Neste trabalho o desenvolvimento das telhas seguiram as 
características geométricas gerais descritas na tabela 4 a seguir: 

Tabela 4: Características Geométricas Gerais da Telha  de Resíduo Fotovoltaica 

Características Valores e limites (mm) 
Projeção horizontal 420 x 270 
Comprimento útil 26 

Comprimento total 420 



Espessura ≥ 10 
Fonte: Autor (2017) 

16. ABSORÇÃO DA ÁGUA 

Para o cálculo da absorção de água foi utilizada a a técnica de imersão (NBR 13.858-2 

ABNT, 1997), na qual os corpos de prova foram submersos em água, por 24 horas, à 

temperatura ambiente. Em seguida, pesou-se a massa úmida e a massa seca (após a 

secagem em estufa, a 105±5°C por 24 horas). Para determinação de absorção de 

água, utilizou-se a imagem da equação 1: 

                                                   Equação 1: 

 
Fonte: (ABNT NBR 13858-2:2007 Emenda 1:2009) 

 
Neste trabalho o desenvolvimento das telhas seguiram as características referente a 

massa seca e saturada descritas na tabela 5 a seguir: 

Tabela 5: Massa seca e saturada da Telha de Concreto de Resíduo 

Seca Saturada 
2849 g 3110 g 

Fonte: Autor (2017) 
 
17. ENSAIO DE PERMEABILIDADE 

Para realizar o ensaio de permeabilidade à água foi utilizado um tubo de PVC com 

seção circular, reto, aberto nas extremidades, com diâmetro interno de 24,5 mm e altura 

suficiente para formar uma coluna d’água de 250 mm conforme (NBR 13.858-2 ABNT, 

1997). O esquema do ensaio foi reproduzido na Figura 8. O mesmo foi mantido por 24 

horas, em ambiente coberto e ventilado. Decorrido este tempo, a face inferior da telha 

foi observada para verificar se houve ou não vazamento, ou formação de gotas.  

 
Figura 8: ensaio de permeabilidade 

Fonte: Autor (2017) 
18. CARGA DE RUPTURA A FLEXÃO 

Para realizar a resistência à flexão o método de ensaio de flexão foi baseado na (ABNT 

NBR 13858-2:2007 Emenda 1:2009) em que determinaram a carga de ruptura e o 



módulo de resistência à flexão. Para a realização do teste, o corpo de prova (270 mm X 

420 mm) foi acondicionado por imersão em água saturada com hidróxido de cálcio, 

durante 24 horas à temperatura média de 5˚C. Este ensaio foi realizado em uma prensa 

hidráulica (marca Emic, modelo pc 200CS), e foi necessária a utilização de dois apoios 

com 140 mm de distância, localizados nas extremidades da prensa com uma força 

sendo aplicada na região central do corpo de prova conforme a Figura 9.  

 
Figura 9: Emic. 

Fonte: Autor (2017) 
19. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Análise e resultados da união entre células fotovoltaicas e telha Ao usar a abordagem 

integrada, os sistemas fotovoltaicos como BIPV (Building Integrated Photovoltaics) em 

Português: Sistemas Fotovoltaicos Integrados tornam-se parte do projeto de construção 

em geral, podendo funcionar também como elementos de construção regulares. 

Recomenda-se que os elementos solares sejam considerados de modo integrado 

durante o projeto, e não como elementos separados que são adicionados 

posteriormente (HESTNES, 2000). Diversos métodos poderiam ser utilizados para unir 

as células fotovoltaicas à telha, contudo, apesar de existir integração, deve-se prever 

também como se dará a manutenção, especialmente em produtos sustentáveis que 

visam a utilização do mesmo produto por muitos anos. Um produto totalmente 

integrado, que se apresenta em uma estrutura única, é viável desde que atenda a 

requisitos que propiciem a manutenção com baixa complexidade, otimizando a 

utilização durante seu ciclo de vida e facilitem a desmontagem e a separação de todos 

os componentes, com o máximo aproveitamento de todos os resíduos provenientes de 

seu descarte (MANZINI & VEZZOLI, 2008). No entanto, os benefícios decorrentes a 

essa inovação são vários, ainda mais se tratando de um país onde até o inverno é 

quente e ensolarado e o aproveitamento da energia solar permanece no escuro, o sol 

representa apenas 0,01% de toda energia do Brasil. Ter um descarte dos resíduos 

sólidos de maneira mais consciente diminuindo os impactos ambientais pela produção 

exacerbada de resíduos sólidos nas grandes cidades, mas para que se possa entender 



o objetivo, a "importância" de reaproveitamento é preciso entender o seu significado 

não no sentido de entulho, lixo e sim como algo útil, podendo ser alternativa de 

sustentabilidade dentro de seu contexto geral de responsabilidade social. Nos requisitos 

relacionados ao peso, absorção de água, impermeabilidade, todas as amostras de 

telhas no formato portuguesa analisadas atenderam aos requisitos exigidos pela (ABNT 

NBR 13858-2:2007 Emenda 1:2009) quanto às dimensões (270 mm x 420 mm) foram 

feitas para a introdução do módulo fotovoltaico 12V 3W 350ma conforme pode-se 

observar na figura 10, e a resistência à ruptura à  flexão  atenderam à faixa limite 

delimitada na norma, portanto a produção de telha Fotovoltaica é tecnicamente viável e 

este possui diversas vantagens comerciais e principalmente ambientais, mesmo tendo 

seu custo um pouco elevado, porem é um investimento a médio, longo prazo. 

 
Figura 10: telha fotovoltaica 

Fonte: Autor (2017) 
 

Neste trabalho o resultado dos ensaios está descrito na tabela 6 a seguir, nos quais é 
válido destacar os quesitos como absorção e resistência que compõe padrões exigidos 
em norma.  
Tabela 6: Resultado dos Ensaios e Características da Telha de Resíduo Fotovoltaica 

Dimensões 
(L = 27 cm)  X  (C = 42 

cm) 
Cobertura 13 telhas por m² 

Peso Médio 2920 g 
Absorção < 10 % 

Resistência                        >240 Kgf 
Distância das Ripas 32 cm 
Inclinação Mínima 30 % 

Fonte: Autor (2017) 
20. CONCLUSÃO 

Analisando os resultados obtidos mediante os testes laboratoriais e também se 

baseando nas referências bibliográficas levantadas no projeto foi possível obter as 

seguintes conclusões: relacionado ao peso, permeabilidade e resistência à ruptura à 



flexão, todas as amostras analisadas atenderam aos requisitos exigidos pela ABNT; 

com relação a absorção de água ficou dentro da faixa limite, portanto, as telhas 

analisadas se enquadraram na classe A. Para a produção de telhas fotovoltaicas, 

analisados nesta pesquisa, pode-se notar que é tecnicamente viável e este tipo de 

sistema possui diversas vantagens comerciais e ambientais, principalmente no que 

tange o reuso dos resíduos cerâmico e concreto de construção civil em sua 

composição. Desta forma é possível projetar sistemas alternativos de matérias-primas, 

agregando qualidade e resultando ganhos econômicos e principalmente contribuindo 

com a preservação do meio ambiente, gerando energia limpa e sustentável para todos 

os consumidores. 
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