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JARDIM, Patrícia R. S. A. Desempenho térmico de coberturas: Um estudo comparativo
entre as telhas de material reciclado, de fibra e betume, fibrocimento e cerâmica. 2011. 124 p.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Natal, 2011).

RESUMO
O presente estudo teve como objetivo comparar o desempenho térmico entre telhas de
material reciclado (resíduos de embalagens acartonadas com película aluminizada) e as telhas
de fibra e betume, fibrocimento e cerâmica vermelha com a finalidade de verificar sua
adequabilidade para uso em clima quente e úmido de baixa latitude. As amostras foram
selecionadas conforme a disponibilidade nas lojas de material de construção da cidade de
Natal ± RN, na forma como eram vendidas aos consumidores. A metodologia adotada foi
baseada em estudos que utilizaram aparatos experimentais compostos por câmaras térmicas
aquecidas por bancos de lâmpadas incandescentes, para analisar o desempenho térmico de
materiais. Ainda, as telhas em estudo foram submetidas a análises de propriedades
termofísicas e de absortância através de um medidor de propriedades termofísicas e de um
espectrômetro portátil, respectivamente. Foram realizadas análises comparativas de
desempenho térmico entre amostras de material reciclado, com dois tamanhos de ondulação e
diferentes quantidades de alumínio, com o intuito de verificar a interferência destas
características no desempenho térmico das mesmas. Os resultados não apresentaram
diferenças significativas de desempenho entre as amostras. Os dados obtidos em câmaras de
desempenho térmico e processados através da análise estatística demonstraram que a telha de
material reciclado possui desempenho térmico similar ao da telha de fibrocimento. Além
destas análises, foi realizado o monitoramento automático de uma edificação coberta com a
telha de material reciclado, para verificar seu desempenho térmico em uma situação real. A
partir dos resultados verificou-se que telhas de material reciclado devem ser usadas com
critérios técnicos similares aos utilizados para as telhas de fibrocimento, no que se refere ao
ganho de calor para o interior da edificação. Dentre esses critérios, devem ser levadas em
consideração as características locais, principalmente em regiões de clima quente e úmido, e
seus usos devem estar associados, de acordo com a literatura, a elementos de isolamento
térmico e utilização de técnicas passivas como áticos ventilados, forro e pé direito mais
elevado.
Palavras-chave: Desempenho térmico. Coberturas. Telhas.

JARDIM, Patricia R. S. A. Thermal performance of roofs: A comparative study between
the tiles of recycled material, fiber and bitumen, fiber cement and ceramic. 2011. 124 p.
Dissertation (M.Sc. in Architecture and Urbanism, Federal University of Rio Grande do
Norte, Natal, 2011).

ABSTRACT
This study aims to compare the thermal performance of tiles made from recycled material
(waste packaging cardboard with aluminized film) with the tiles of fiber and bitumen, fiber
cement and red ceramic with the aim of verifying the suitability of tile to be used in hot and
humid climate of low latitude. The samples were selected according to the availability from
Natal ± RN market, as they are sold to the consumers. The methodology was based on studies
that used experimental apparatus composed of thermal chambers heated by banks of
incandescent bulbs, to analyze the thermal performance of materials. The tiles in the study
were submitted to analysis of thermal performance, thermophysical properties and
absorptance, using chambers of thermal performance, measuring the thermophysical
properties and portable spectrometer, respectively. Comparative analysis of thermal
performance between two samples of the recycled material with dimple sizes and different
amounts of aluminum were made, in order to verify, if these characteristics had some
interference on the thermal performance of them; the results showed no significant
performance differences between the samples. The data obtained in chambers of thermal
performance and confirmed by statistical analysis, showed, that the tile of recycled material
have similar thermal performance to the tile of fiber cement. In addition to these tests was
carried out the automatic monitoring of a building covered with tiles of recycled material, to
verify its thermal performance in a real situation. The results showed that recycled shingles
must be used with technical criteria similar to those used for fiber cement tiles, with regard to
the heat gain into the building. Within these criteria should be taken into account local
characteristics, especially in regions with hot and humid climate, and its use must be
associated, according to the literature, to elements of thermal insulation and use of passive
techniques such as vented attics, ceilings and right foot higher.
Keywords: Thermal performance. Roofing. Tiles.
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1.

INTRODUÇÃO
Diante do quadro mundial, no qual se verifica que o aumento do consumo de energia

vem gerando sérios danos ambientais, a redução do impacto causado pela indústria da
construção civil passa a ser um fator de extrema importância na busca pela sustentabilidade.
Algumas iniciativas empreendidas por governos e empresas refletem esta
preocupação. Por exemplo, o World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD, 2011) avaliou países desenvolvidos e em desenvolvimento, dentre eles o Brasil,
China, Índia, países da União Européia, Japão e Estados Unidos, que em conjunto constituem
mais da metade da população mundial (aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas em 2004) e
são responsáveis por dois terços da demanda de energia em âmbito mundial. Os resultados das
pesquisas empreendidas mostram que, na maioria dos países, os edifícios são responsáveis por
pelo menos 40% do consumo da energia primária utilizada, situando-se como um dos cinco
maiores consumidores (Figura 1). A redução do gasto energético na construção de edifícios
pode fazer a diferença no combate às mudanças climáticas e no consumo de energia. A
Agência Internacional de Energia (AIE) estima que as tendências atuais na procura de energia
para edifícios vão impulsionar cerca de metade dos investimentos em fornecimento até 2030
(Figura 2).
Figura 1 ± Gráfico da situação do consumo de energia em edificações, 2003

Fonte: Adaptado de WBCSD (2011)
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Figura 2 ± Gráfico de projeção do uso de energia em edifícios por região - 2003 / 2030

Fonte: Adaptado de WBCSD (2011)

Ainda no referido relatório consta que 4/5 do consumo energético ocorrem na fase
operacional do edifício e que a envoltória do mesmo passa a ser, então, o ponto de partida da
eficiência energética e a principal determinante da quantidade de energia que será necessária
para aquecer, resfriar e ventilar o edifício (Figura 3).
Figura 3 ± Gráfico do ciclo de vida da utilização de energia

Fonte: Adaptado de WBSD (2011)
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Além desses fatores, o relatório ressalta a importância de se levar em consideração as
especificidades climáticas características de cada região.
1R %UDVLO R SURMHWR ³Tecnologias para a construção KDELWDFLRQDO PDLV VXVWHQWiYHO´
realizado a partir do convênio entre a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Fundação
de Apoio à Universidade de São Paulo (FUSP) e universidades federais, tem por objetivo
desenvolver soluções adequadas à realidade brasileira priorizando-se a sustentabilidade e a
eficiência energética. O foco dos estudos está nos conjuntos habitacionais unifamiliares de
interesse social e na construção autogerida. O produto resultou na elaboração de manuais
técnicos que abordam o estado da arte em seis temas: água, energia (aspectos gerais), energia
solar, seleção de materiais, consumo de materiais e canteiro de obras.
Lamberts e Triana (2007) afirmam que o setor residencial é um dos que mais
contribuem no consumo final de energia no país, sendo necessário que as habitações possam
responder de forma diversa em função de estratégias de projeto adaptadas a cada local,
levando em consideração as variações no consumo de energia, principalmente em climas
extremos.
Segundo Roriz, Dornelles e Roriz (2007), a falta de conhecimento das características
específicas da variedade climática das regiões brasileiras vem sendo responsável pela baixa
eficiência térmica das edificações e o alto consumo energético das mesmas.
Diante desses fatores, nos últimos anos, tem se intensificado o número de pesquisas
que buscam soluções construtivas menos impactantes, em que pesquisadores e indústrias
comprometidas com as questões ambientais vêm desenvolvendo alternativas ao modelo
tradicional da construção civil. Dentre elas estão a reciclagem dos resíduos provenientes desta
atividade e a utilização de produtos desenvolvidos a partir de resíduos de outras indústrias.
Em relação aos novos produtos oriundos de reciclagem percebe-se que alguns estão
sendo inseridos no mercado da construção de forma gradual, porém nem sempre são
submetidos a avaliações mais profundas, e comumente são vendidos sem as especificações de
uso adequadas.
É fato que a envoltória dos edifícios tem grande influência na eficiência energética de
edificações e o conhecimento do comportamento térmico dos materiais que a compõe passa a
ser um dos elementos prioritários durante a elaboração do projeto. As propriedades dos
materiais poderão influenciar na forma como os edifícios respondem à radiação térmica e,
consequentemente, na qualidade do ambiente, no conforto dos usuários e, dependendo das
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condições climáticas, no uso de sistemas mecânicos ou passivos provocando incrementos no
consumo de energia.
Tendo em vista tais constatações e o conhecimento acerca da existência de novas
telhas no mercado, constituídas de material reciclado, na presente pesquisa tem-se como
objetivo desenvolver um estudo comparativo de desempenho térmico entre uma dessas telhas
± no caso, as oriundas de resíduos de embalagens acartonadas com película aluminizada ± e,
as telhas de fibra e betume, fibrocimento e cerâmica vermelha, coletadas em lojas de material
de construção da cidade de Natal ± RN.
Dentre os materiais coletados para esta pesquisa, a telha oriunda da reciclagem de
resíduos de embalagens acartonadas com película aluminizada (material relativamente novo)
e as de fibra de celulose (bastante conhecida no Brasil e em outros países), são materiais
comercializados com um grande apelo ecológico.
A embalagem acartonada tipo longa vida ± e cujos resíduos se produz a telha de
material reciclado ± caracteriza-se por ter um período de decomposição longo (100 a 200
anos) e alto consumo (produto largamente utilizado pela indústria alimentícia), sendo sua
reciclagem bastante importante do ponto de vista ambiental.
Nesse sentido, procurou-se fazer uma análise de desempenho térmico das telhas já
conhecidas no mercado (fibra de celulose e betume, fibrocimento, e cerâmica) e da telha de
material reciclado, com o intuito de avaliar o desempenho desta última frente às demais.
Avaliações mecânicas e físico-químicas entre telhas de material reciclado e telhas
convencionais usadas em habitações populares já foram realizadas por Araújo, Morais e
Altidis (2008), tendo como parâmetro a telha de fibrocimento. Os resultados demonstraram
um melhor desempenho mecânico e físico-químico das telhas de material reciclado, no
entanto, devido às especificidades do clima quente e úmido, faz-se necessário um estudo mais
aprofundado do comportamento térmico deste material para que o mesmo não seja usado de
forma inadequada, comprometendo o conforto térmico nas edificações.
Tal pesquisa se justifica, haja vista que o local onde ocorreu o estudo está inserido em
região de clima quente e úmido de baixa latitude (5q45´54´6XO onde o ganho térmico pelos
planos horizontais é bastante significativo.

Introdução
19
1.1 GANHOS TÉRMICOS PELOS PLANOS HORIZONTAIS EM REGIÕES TROPICAIS
Apesar de os ganhos térmicos pela cobertura serem significativos em praticamente
todo o Brasil, nas regiões cujas latitudes se aproximam da linha do Equador (latitude 0°) a
parcela relativa aos planos horizontais supera a dos ganhos por planos verticais, pois a
intensidade dos raios solares que atingem a superfície terrestre é em grande parte função de
seu ângulo de incidência. Guimarães (2003) afirma que a quantidade de absorção ou
espalhamento do fluxo radiativo depende, sobretudo, da espessura da camada atmosférica
percorrida pela irradiação. Na linha do Equador e em suas proximidades, a camada de
atmosfera que é atravessada pelos raios solares é menos espessa, fazendo com que nessas
latitudes os ganhos térmicos sejam mais intensos alcançando o seu valor máximo durante os
equinócios (Zênites) quando o sol faz um ângulo de 90° com a normal atingindo
principalmente os planos horizontais (Figura 4).
Figura 4 ± Infográfico da declinação da altura máxima solar com a latitude conforme o afastamento da
linha do Equador

Fonte: Adaptado de Pidwirny, 2010
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A Tabela 1 apresenta diferentes ângulos de incidência de radiação solar na superfície
terrestre e seus percentuais de intensidade tendo como parâmetro o ângulo solar de 90°.
Tabela 1 ± Dados do efeito do ângulo de incidência na intensidade da radiação solar

Ângulo Solar

Percentual de intensidade relativo a um ângulo solar de 90°

80°

98%

70°

94%

60°

87%

50°

77%

40°

64%

30°

50%

20°

34%

10°

17%

0°

0%

Fonte: Adaptado de Pidwirny, 2010

Localizações próximas à linha do Equador mostram uma quantidade mínima de
variação ao longo do ano, onde as leves mudanças na insolação resultam somente da variação
da altitude solar. O pico na intensidade da radiação ocorre nos dois equinócios quando o
ângulo de incidência é de 90°, e as intensidades anuais mínimas ocorrem nos solstícios
quando a altitude solar máxima atinge o ângulo de 66,5° (PIDWIRNY, 2010). As variações
anuais de temperatura para algumas latitudes estão representadas nos gráficos da Figura 5.

Introdução
21
Figura 5 ± Dados da variação anual na insolação diária para a linha do Equador (latitude 0°) e para as
latitudes 50°N e 90°N.

Equador

50° N

90° N

Fonte: Adaptado de Pidwirny, 2010
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Segundo Hertz (1998), em regiões quentes e úmidas e de baixa latitude, as construções
pesadas apresentam poucas vantagens, pois como não há alterações diárias significativas nas
temperaturas, a sombra e a ventilação passam a ser os recursos mais eficazes para minimizar o
desconforto térmico nas edificações.
A proximidade com a linha do Equador (Figura 6) faz com que Natal esteja sujeita aos
efeitos próprios desta latitude recebendo com maior intensidade a radiação solar.
Figura 6 ± Posição geográfica de Natal-RN em relação à linha do Equador

Linha do Equador

Fonte: Adaptado de Araújo, Martins e Araújo (1998)

Devido a estas condições climáticas e à variação do comportamento das superfícies
quando expostas à radiação térmica, a cobertura se torna um elemento-chave do projeto no
que se refere à redução das cargas térmicas transferidas para o ambiente interno.
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Araújo, Martins e Araújo (1998), analisando os dias típicos de radiação global
estimados para Natal ± RN, observaram que os planos horizontais recebem mais energia
térmica nas horas mais quentes do que os planos verticais (Figura 7).
Figura 7 ± Gráfico da incidência da radiação solar global nos planos horizontais para Natal ± RN
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Fonte: Araújo, Martins e Araújo (1998)

Segundo Lamberts, Dutra e Pereira (2005), Natal chega a ter o sombreamento
recomendado na edificação e em suas aberturas em 99,4% do ano. Além disso, de acordo com
a carta com estratégias bioclimáticas para a cidade, a ventilação é a principal estratégia
recomendada para melhorar o conforto nas edificações (Figura 8).
Araújo (2001) determinou uma zona de conforto térmico para o clima de Natal com
limites de temperatura de bulbo seco entre 25,1 ºC e 28,1 ºC, e de 69% e 92% para umidade
relativa.
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Figura 8 ± Carta com estratégias bioclimáticas para Natal ± RN
ZONAS
1. Conforto
2. Ventilação
3. Resfriamento Evaporativo
4. Massa Térmica p/ Resfriamento
5. Ar Condicionado
6. Umidificação
7. Massa Térmica / Aquecimento Solar
8. Aquecimento Solar Passivo
9. Aquecimento Artificial
10. Ventilação/ Massa
11. Vent. / Massa / Resfr. Evap.
12. Massa /Resfr. Evap.

Fonte: Analysis Bio (2003)

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral:
Na presente pesquisa, teve-se por objetivo geral desenvolver um estudo comparativo
entre o desempenho térmico das telhas de material reciclado, formadas através de resíduos de
embalagens acartonadas, e o das telhas de fibra e betume (vermelha e verde), de fibrocimento
e de cerâmica vermelha, obtidas no mercado, em Natal ± RN.
1.2.2 Objetivos Específicos:
± Analisar o desempenho térmico, as propriedades termofísicas e a absortância das
telhas de material reciclado, de fibra e betume, fibrocimento e cerâmica;
± Comparar os resultados obtidos para a telha de material reciclado com os das telhas
de fibra e betume, fibrocimento e cerâmica;
± Avaliar o desempenho térmico de uma edificação coberta com a telha de material
reciclado para se obter uma visão aproximada da adequabilidade desse material para uso em
região de clima quente e úmido de baixa latitude.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
Neste capítulo foi feita inicialmente, uma revisão dos princípios que determinam o
fluxo de calor em coberturas de edificações, com o intuito de conhecer os processos e
interações que regem as trocas térmicas dessas com o ambiente interno e de compreender
como as características específicas dos materiais usados nesta envoltória determinam a
intensidade com que estas interações afetam o interior das edificações aumentando seu ganho
térmico.
Em seguida, são analisados os resultados de algumas publicações científicas que
tratam de desempenho térmico de materiais utilizados em coberturas, através de estudos
realizados em câmaras de desempenho térmico, células-teste e simulações computacionais.
2.1 TRANSMISSÃO DE CALOR EM COBERTURAS
As trocas térmicas ocorrem através de três formas de transmissão: convecção,
condução e radiação. No caso das coberturas, as trocas térmicas por radiação são mais
significativas e, portanto, requerem uma abordagem mais aprofundada neste estudo.
Abdessalam et al. (1998) e Garde (1997), apud Soubdhan, Feuillard e Bade (2004) afirmaram
que, no verão, 60% do calor transferido para a edificação ocorre através desta superfície. Ao
incidir sobre a cobertura, parte da radiação solar é refletida e parte absorvida e reemitida para
o interior da edificação (Figura 9).
Figura 9 ± Infográfico do comportamento da radiação solar incidente em superfícies opacas
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De acordo com Cowan (1973) apud Kiet, Salleh e Haw (2008) aproximadamente 87%
do calor transferido pela cobertura aos ocupantes acontece através do processo de radiação, e
somente 13% desse calor são transferidos através de condução e convecção (Figura 10).
Figura 10 ± Infográfico com as formas de transferência de calor da cobertura para o interior da
edificação

Fonte: Kiet, Salleh e Haw (2008)

Armelin e Cherry (2004) obtiveram resultados similares ao de Cowan (1973) a partir
da análise térmica de coberturas de telhas de cerâmica, concreto e fibrocimento. Os resultados
deste estudo indicaram que a superfície da telha de cobertura atinge temperaturas acima de
60ºC e que o calor que entra através dos processos de convecção e condução corresponde a
11% e por radiação a 89%.
2.1.1 Espectro de radiação solar
A ordenação de maneira contínua da energia eletromagnética em função de seu
comprimento de onda ou de sua freqüência é denominada de espectro eletromagnético. Ele se
estende desde comprimentos de onda muito curtos associados aos raios cósmicos, até as ondas
de rádio de baixa freqüência e grandes comprimentos de onda, apresentando subdivisões de
acordo com as características de cada radiação. Estas subdivisões dependem do tipo de
processo físico que dá origem a energia eletromagnética, do tipo de interação que ocorre entre
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a radiação e o objeto sobre o qual esta incide, e da transparência da atmosfera em relação à
radiação. Conforme as características do intervalo de comprimento de onda o espectro
magnético se divide em:
x

Espectro solar: refere-se à região espectral que compreende os tipos de energia
emitidos pelo Sol. Aproximadamente 99% da energia solar que atinge a Terra e
encontra-se concentrada na faixa de 0,28 a 4 µm.

x

Espectro óptico: refere-se às regiões do espectro eletromagnético que podem ser
coletadas por sistemas ópticos e compreende as energias (ultravioleta, visível e
infravermelho) que são regiões de pequeno comprimento de onda.

x

Espectro termal: refere-se ao conjunto das energias eletromagnéticas emitidas pelos
objetos terrestres e encontra-se nos intervalos espectrais correspondente ao
infravermelho médio e distante (MORAES, 2002).
As radiações que mais interessam ao estudo do desempenho de edificações são as

radiações relativas ao espectro ótico e ao espectro termal.
A Radiação Ultravioleta (UV) compreende o intervalo com comprimentos de onda
entre 0,29 H ȝm. A incidência deste tipo de radiação por um período prolongado em
materiais como polímeros, tintas, dentre outros, provoca alterações em suas características
como desbotamento e degradação.
A região do Visível para a qual o olho humano é sensível e cujas alterações de
frequência compreendem as cores, está contida em um pequeno intervalo de comprimento de
onda que vai de 0,38 a ȝm.
O Infravermelho (IV) próximo compreende o intervalo contido numa faixa entre
0,78ȝm e 1mm e seu efeito é principalmente térmico.
A radiação infravermelha é subdividida em três faixas:


IR±A (infravermelho de ondas curtas) de 0,78 a 1,4 ȝm



IR±B (infravermelho de ondas médias) de 1,4 a 3,0 ȝm



IR±C (infravermelho de ondas longas) de 3ȝm a 1 mm. (FERREIRA E PRADO,
2003).
Na Figura 11 tem-se o espectro solar padrão (espectro ótico) definido pela ASTM

(American Society for Testing and Materials).
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Figura 11 ± Espectro solar padrão (Espectro ótico) definido pela ASTM (2003) comparado com a
curva de sensibilidade do olho humano.

Fonte: Roriz (2008)

Segundo Moraes (2002), a energia eletromagnética correspondente ao infravermelho
próximo é encontrada na radiação solar ou mesmo em fontes convencionais de iluminação
(lâmpadas incandescentes), enquanto as energias infravermelhas médias e longas são
provenientes da emissão eletromagnética de objetos terrestres.
De acordo com Dornelles (2008) toda radiação poderá ser absorvida e transformada
em calor, porém, a região IR±A tem maior efeito de aquecimento dentre os demais tipos de
radiação.
Na região do Ultravioleta e do Visível apenas uma parte do total absorvido é
transformada em calor. Já na região do Infravermelho este fenômeno ocorre com toda parcela
absorvida (PERALTA, 2006). Portanto, a radiação infravermelha de onda curta, ao incidir na
superfície de materiais opacos, provoca um aumento de temperatura fazendo com que esses
materiais passem a emitir radiação de onda longa. No caso das coberturas a radiação de onda
longa emitida para o interior da edificação provoca um aumento na temperatura interna
fazendo com que seja necessária a utilização de resfriamento ativo, o que resulta em aumento
do gasto energético.
Scigliano e Hollo (2001) afirmam que nas edificações com pé direito abaixo de 6m a
radiação infravermelha atinge o usuário com intensidade que o incomoda, fenômeno que pode
ocorrer inclusive nas dotadas de excelente ventilação natural. De acordo com os autores, este
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efeito pode ser praticamente eliminado bloqueando-se a energia radiante com a utilização de
forro, sempre que o pé direito for menor que 6m.
Segundo Peralta (2006) e Kabre (2009) materiais opacos se comportam de maneira
diferenciada em relação à radiação solar incidente, e o desempenho térmico desses materiais
vai depender da parcela de radiação solar que será absorvida, assim como das propriedades
das superfícies atingidas. Sendo a absortância, a refletância e a emissividade das superfícies,
propriedades determinantes para as trocas térmicas através de superfícies opacas.
2.1.2 Absortância, refletância e emissividade
2.1.2.1 Absortância
Segundo Dornelles (2008), a absortância de uma superfície é função da absortividade
do material que compõe a sua camada superficial exposta a radiação, e a absortividade
consiste na quantidade de energia radiante absorvida do total que incide sobre um material ou
substância e depende de sua composição química.
A absortância dos materiais à radiação térmica era comumente definida a partir da cor
de suas superfícies, porém, segundo Dornelles e Roriz (2007), esse não é o critério mais
adequado. Utilizando um espectrofotômetro para realizar medições de cores de tintas, eles
demonstraram que as superfícies opacas comportam-se de maneira distinta nas diferentes
regiões do espectro solar e que a visão humana, por apresentar sensibilidade apenas a uma
pequena parcela desse espectro, não é o instrumento mais adequado para caracterizar a
quantidade de energia que um material absorve, sendo a absortância de uma determinada
superfície função da absortividade do material que compõe sua camada superficial exposta à
radiação e de outras características como rugosidade, ondulação, entre outras.
Seeker e Tavil (1996) apud Roriz, Dornelles e Roriz (2007) mediram a rugosidade e a
absortância de dez amostras pintadas com a mesma tinta branca. Nessas condições, por meio
de análise de regressão, identificaram que para cada 1.0 mm de acréscimo na rugosidade a
absortância aumentava em 23%.
Segundo Granja (2002), os efeitos da absortância são reduzidos quando se aumenta a
espessura dos materiais. Ao estudar a influência da cor na transmissão de calor através de um
fechamento opaco homogêneo (placa de concreto), considerando diferentes absortâncias
(branca: Į= 20% e cinza: Į = 70%) e espessuras do fechamento, ele verificou que havia uma
diminuição da influência da absortância em relação à espessura do fechamento. Os resultados
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indicaram que para uma placa de concreto de 5 cm de espessura, quando se altera a
absortância da superfície de 70% para 20%, há uma redução percentual na amplitude da onda
de calor de 64% e, ao se aumentar a espessura da placa para 20 cm, quando alterada de cinza
para branco, a mesma registrou uma redução percentual de 68%, indicando que a influência
da absortância na transmissão de calor em fechamentos opacos apresenta maior importância
em estruturas com menor espessura.
Dentre os componentes da cobertura, a telha é o elemento mais importante, pois
recebe diretamente a carga térmica que é transmitida para a edificação. Porém, por se tratar de
um fechamento opaco com pouca espessura, a absortância passa a ter mais importância na
redução dos ganhos de calor. Como em regiões de baixas latitudes a maior parte dos ganhos
térmicos acontece através dos componentes de cobertura, uma alta absortância destes
materiais à radiação infravermelha poderá comprometer seriamente o desempenho térmico
das edificações, principalmente quando estas possuírem coberturas sem forro.
2.1.2.2 Refletância
A refletância à radiação solar é o quociente da taxa de radiação solar refletida por uma
superfície pela taxa de radiação solar incidente sobre esta mesma superfície (Eq.1) (ABNT
2005, Parte 1).
Equação 1: ߩ ൌ ߩ ܧΤܧ

ȡ± refletância
ȡ(± radiação refletida pela superfície
E ± radiação incidente

Ikematsu (2007) analisou tintas reflexivas e comuns e constatou que, independente da
cor, as tintas reflexivas apresentaram valores altos de refletância na região do infravermelho e
temperaturas mais baixas quando comparadas as tintas convencionais que apresentaram
valores de refletância inferiores e temperaturas mais elevadas. Segundo a autora, apesar de as
tintas reflexivas usadas na pesquisa terem correlação de cor com as tintas convencionais,
ambas diferiram somente na refletância à radiação infravermelha, comprovando que a
característica de apresentar cor clara não é suficiente para indicar que a tinta apresenta alta
refletância à radiação solar. Em seus estudos, ela observou que superfícies com cores escuras
(baixa refletância na região do visível) tendem a aumentar a refletância com o passar do
tempo devido à concentração de sujeira, poluição ou oxidação, sendo que numa situação
oposta, superfícies com alta refletância tendem a diminuí-la pelas mesmas razões.
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2.1.2.3 Emissividade
A emissividade é o quociente da taxa de radiação emitida por uma superfície pela taxa
de radiação emitida por um corpo negro, à mesma temperatura (Eq.2) (ABNT, 2005, Parte1).
İ± emissividade
Ecn ± radiação emitida pelo corpo negro
Es ± radiação emitida pela superfície

Equação 2: ߝ ൌ ݏܧȀ݊ܿܧ

O corpo negro é um corpo que teoricamente absorve toda energia que nele incide, já o
corpo real (Figura12) transmite, reflete e absorve a energia nele incidente (PROCLIRA,
2010).
Figura 12 ± Distribuição da energia radiante incidente (E)

ȡ(

E

Į(

Ĳ(
Fonte: Adaptado de Projeto Proclira, 2010

Pela primeira lei da termodinâmica a soma das frações de radiação absorvidas (ĮE),
refletidas (ȡE) e transmitidas (ĲE) é igual a 1, e corresponde aos 100% da radiação num
determinado comprimento de onda (Eq.3).
Equação 3:  ܧൌ ߩ ܧ ߙ ܧ ߬ ܧൌ ͳ

Porém, em corpos opacos a parcela transmitida (ĲE) é igual a zero, então:

Equação 4:  ܧൌ ߩ ܧ ߙ ܧ Ͳ ൌ ͳ
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De acordo com a lei de Kirchhoff, a capacidade de um corpo em absorver energia
incidente em um determinado comprimento de onda é equivalente à capacidade deste corpo
em emitir energia no mesmo comprimento de onda (Eq.5). Considerando-se, então, um objeto
opaco em equilíbrio térmico, para que sua temperatura permaneça constante a radiação
emitida deve estar balanceada com a radiação absorvida (SANTOS, 2006).
Equação 5:

ߙ ൌߝ ൌͳെߩ

De acordo com Santos (2006), a capacidade das superfícies de emitir e absorver
radiação em um determinado comprimento de onda está relacionada à sua emissividade
espectral, sendo que essa capacidade é maior em superfícies com alta emissividade.
Segundo Camargo, Sato e Prado (2007), a emissividade depende fortemente da
natureza da superfície do material, podendo ser influenciada pelo seu método de fabricação,
pelos períodos de aquecimento e resfriamento sofridos pelo material e por reações químicas
com o ambiente, variando em um mesmo material para diferentes comprimentos de onda.
2.1.3 Condutividade térmica, difusividade térmica e capacidade calorífica volumétrica
A condutividade térmica consiste em uma grandeza física que mede capacidade de um
material em conduzir calor. Ela é definida pela NBR15220-1 (ABNT, 2005) como a
propriedade física de um material homogêneo e isótropo, no qual se verifica um fluxo de calor
constante, com densidade de 1 W/m2, quando submetido a um gradiente de temperatura
uniforme de 1 Kelvin por metro.
Segundo Figueiredo (2006), ao se avaliar o fluxo de calor entre a parte externa e
interna de um ambiente, a condutividade térmica deve ser levada em consideração, pois este
parâmetro tem influência direta no cálculo de variáveis como: transmitância térmica,
resistência térmica, difusividade térmica etc.
A condutividade térmica dos materiais é também influenciada pela porosidade dos
mesmos. De acordo com Effting, Guths e Allarcon (2006), a condutividade térmica diminui à
medida que a porosidade aumenta.
Clauser e Hugues (1995) apud Figueiredo (2006) descreveram o comportamento
térmico de 4 tipos de rochas e verificaram que baixos valores de porosidade estavam
associados a altos valores de condutividades térmicas e o inverso a baixas condutividades.
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A condutividade térmica está diretamente relacionada com a difusividade térmica e
esta, por sua vez, é a propriedade que diz quão rápido um material pode transmitir calor,
sendo inversamente proporcional à massa específica e à capacidade térmica (Eq.6). Quando
há um aumento na condutividade térmica verifica-se, também, um aumento na difusividade
térmica, desde que a capacidade térmica volumétrica (quantidade de energia requerida para
provocar a variação de temperatura do material) não aumente mais do que a condutividade
térmica (BELLAVER, 2010).
Equação 6: ܽ ൌ ߣΤܥ  sendo ܥ ൌ ߩǤ ܿ

a ± difusividade térmica
Ȝ ± condutividade térmica
Cp ± capacidade calorífica volumétrica
ȡ± massa específica

2.2 PARÂMETROS DE DESEMPENHO TÉRMICO PARA A REGIÃO OBJETO DE
ESTUDO
A avaliação de parâmetros térmicos previstos pela NBR 15220-3 (ABNT, 2005)
abrange desde o levantamento do tipo de material utilizado até o zoneamento bioclimático de
várias cidades brasileiras (Figura 13).
Figura 13 ± Mapa do zoneamento bioclimático brasileiro

Fonte: ABNT (2005)
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De acordo com a NBR 15575-5 (ABNT, 2010), as propriedades térmicas,
transmitância e absortância à radiação solar das coberturas devem apresentar valores
adequados que proporcionem um desempenho térmico apropriado para cada zona
bioclimática.
A Tabela 2 apresenta as diretrizes para desempenho de coberturas de edificações
situadas na zona 8 do mapa de zoneamento bioclimático na qual se insere a cidade de NatalRN.
Tabela 2 ± Diretrizes para o desempenho térmico de coberturas (Z8)
Cobertura
U (W/m2. K)

ĭK

d 2,30FT*
(Leve e refletora)

d 3,3

FSo (%)

d 6,5

*FT (Fator de correção da transmitância aceitável para coberturas da zona 8 )
*FT=1,17-1,07. h-1,04
*FT=1(Para coberturas sem forro ou com áticos não ventilados)

Fonte: ABNT (2005)

2.3 PESQUISAS EXPERIMENTAIS SOBRE O COMPORTAMENTO TÉRMICO DE
MATERIAIS
Para se analisar o comportamento térmico de materiais e edificações, pode-se fazer as
seguintes abordagens: experimentações em regime permanente, experimentações em regime
dinâmico e simulações computacionais. No regime permanente assume-se que as
temperaturas externas e internas da edificação ou do protótipo permanecem constantes por
longos períodos. Em regime dinâmico consideram-se as variações temporais das temperaturas
externas e internas.
Vários estudos sobre o comportamento térmico de materiais utilizando células-teste
(regime dinâmico), câmaras térmicas (regime permanente) e simulações computacionais
foram realizados por pesquisadores objetivando proporcionar subsídios para a escolha correta
dos mesmos e, consequentemente, contribuir para a melhoria da eficiência energética das
edificações.

Revisão de Literatura
35
2.3.1 Células - teste (Regime dinâmico)
A avaliação de materiais em células-teste permite verificar o comportamento de
materiais levando-se em consideração as variações das condições climáticas.
Herrera (2008) analisou na cidade de São Carlos ± SP, o comportamento térmico de
telhas onduladas, provenientes de resíduos de embalagens acartonadas, associadas com forros
de madeira e de laje cerâmica e fez um estudo comparativo com outros sistemas construtivos
de coberturas convencionais (telhas cerâmicas e de fibrocimento), associadas com forro de
laje cerâmica, e com um protótipo com cobertura de telhas de material reciclado e forro do
mesmo material (Figura 14).
Figura 14 ± Foto do protótipo (cobertura de telha de material reciclado e forro de material reciclado).

Fonte: Herrera (2008)

Foram comparados os resultados encontrados no protótipo com os de quatro célulasteste, para caracterizar o comportamento térmico do sistema de cobertura em estudo em um
dia quente (Figura 15).
Figura 15 ± Fotos das células-teste

A

B

C

D

A ± telhas de material reciclado com forro de madeira; B ± telhas de material reciclado com forro de laje
cerâmica; C ± telhas cerâmicas e forros de laje cerâmica; D ± telhas de fibrocimento e forro de laje cerâmica

Fonte: Adaptado de Herrera (2008)
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Os resultados obtidos por Herrera (2008) demonstraram que a célula com as telhas de
material reciclado associada ao forro de laje cerâmica teve o melhor desempenho térmico,
seguida da célula com telhas de material reciclado (forro de madeira), e da célula com telhas
cerâmicas (forro de laje cerâmica), embora esta última tenha apresentado os menores valores
de temperatura do ar no ático. O protótipo em escala real, com a telha de material reciclado
(forro de material reciclado), apresentou valores de temperatura interna superiores aos
encontrados nas células-teste com as demais telhas.
Vecchia (2005) fez uma análise comparativa do comportamento térmico de sistemas
de cobertura em que escolheu para medição, um dia típico experimental representativo das
condições de calor que ocorrem na transição primavera-verão, em São Carlos ± SP, ao longo
de um período de 24h. Para tanto, ele tomou como referência as normais climatológicas de
1961 a 1990, em relação aos valores obtidos experimentalmente, onde a média das máximas
foi inferior à temperatura máxima registrada no dia típico experimental escolhido. Os
resultados encontrados indicaram a necessidade primordial de adicionar subcoberturas em
edificações térreas, pois no intervalo de aproximadamente 10h a 18 h todas as superfícies (aço
galvanizado, cerâmica e fibrocimento) apresentaram temperaturas acima dos 30ºC com
exceção da superfície de aço galvanizado com aplicação de isolamento térmico de
poliestireno. Entre suas conclusões, ele destaca a necessidade de utilização de subcoberturas
para atenuar a carga térmica entre o exterior e o interior (em condições de calor) e também as
perdas térmicas noturnas (em condições de frio).
Peralta (2006) avaliou o desempenho térmico de telhas através de análises de
refletância e monitoramento automático em células-teste cobertas com telhas de aço,
fibrocimento, cerâmica e de material reciclado (resíduos de embalagens acartonadas tipo
longa vida). O monitoramento em células-teste foi feito em duas etapas. A primeira etapa
constituiu-se do monitoramento de todas as células-teste para um período representativo de
verão na cidade de São Carlos ± SP. Nesta análise inicial, a autora observou que entre as
células contendo telhas de material reciclado e telhas de fibrocimento não houve diferenças
significativas nos valores de temperatura interna. Os menores valores ocorreram na célula
com cobertura de telhas cerâmicas, e os mais altos na célula com cobertura de telhas de aço.
Segundo a autora, o monitoramento da primeira etapa permitiu a constatação de que o maior
ganho de calor é sempre pela cobertura em edificações térreas. Na segunda etapa da pesquisa,
foi aplicada tinta branca na superfície externa das telhas de aço e fibrocimento, que foram
selecionadas devido à frequência de utilização no mercado e a facilidade para se aplicar a
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tinta. Nesta etapa, a autora verificou diferenças significativas de temperatura nas superfícies
internas das telhas pintadas e também no interior das células-teste, comprovando que a
alteração da refletância contribui para a redução dos ganhos de calor interno. No entanto, ela
constatou que a maior influência da refletância ocorre na temperatura superficial interna do
material e em menor intensidade na temperatura do ar no interior da célula-teste. A partir dos
cálculos de absortância, para a telha cerâmica, ela verificou que apesar da amostra ter
apresentado uma alta absortância no espectro visível (71%), o valor referente ao espectro do
infravermelho foi de 40%, revelando que uma absortância total alta pode mascarar um valor
baixo para um dos espectros, neste caso, o infravermelho.
2.3.2 Aparatos experimentais (Regime permanente)
A avaliação de desempenho térmico de materiais, utilizando-se modelos reduzidos em
regime permanente, contribui para o conhecimento preliminar do comportamento desses
materiais frente às formas de transferência de calor, e permite a análise de diferentes amostras
em um menor tempo. Segundo Pinto (2002), em um regime permanente o fluxo de calor é
contínuo e uniforme, sendo que qualquer seção do percurso é atravessada, durante um
intervalo de tempo, pela mesma quantidade de calor.
Soubdhan, Feuillard e Bade (2004) avaliaram, através de células-teste em escala
reduzida (Figura 16), a influência de barreiras radiantes na transferência do fluxo de calor por
radiação e condução nos envelopes dos edifícios, e compararam sua eficiência com a de
materiais isolantes tradicionais (lã mineral e poliestireno expandido). Segundo os autores, o
principal objetivo do ensaio em laboratório foi o de fornecer comparações diretas da
distribuição da temperatura em diferentes materiais de isolamento. No ensaio realizado por
eles, todas as células-teste tiveram a mesma cobertura (telhas de ferro onduladas) e cada
telhado estava equipado com material de isolamento a ser testado, com exceção de uma que
foi tomada como referência. Em seus estudos, os citados autores concluíram que no sistema
de cobertura sem isolamento predominou a transferência de calor por radiação, representando
86% do total de calor transferido através do telhado. Quando a barreira radiante foi incluída, a
transferência de calor por radiação predominou, mas o total de transferência de calor através
do telhado foi reduzido. Os autores destacam o fato de que, independente da absortividade do
telhado, a barreira radiante reduz significativamente o fluxo de calor radiante em 37%. Eles
observaram que quando o fluxo de calor radiativo foi modificado as outras formas de
transferência de calor também foram modificadas, o calor refletido pela barreira radiante
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provocou um aquecimento do telhado aumentando as trocas térmicas por condução e por
convecção, reduzindo sua eficiência. Porém, quando o espaço entre a barreira radiante e o
telhado foi ventilado esta foi mais eficiente que o poliestireno expandido e a fibra de vidro
que são opacos à radiação. Este fenômeno destacou a importância da ventilação nos áticos
para melhorar a eficiência das coberturas.
Figura 16 ± Composição da célula-teste.

Fonte: Soubdhan, Feuillard e Bade (2004)

Ferreira (2004) e Borges (2009) fizeram experimentos em laboratório utilizando o
mesmo equipamento (câmaras de desempenho térmico aquecidas por um banco de lâmpadas
incandescentes) para analisar o comportamento de materiais compósitos isolantes e comparálos com materiais isolantes tradicionais. O objetivo dos experimentos era obter curvas de
temperatura que caracterizassem o comportamento térmico dos materiais compósitos,
estudados por eles, durante o período de aquecimento por radiação térmica semelhante à carga
solar incidente sobre coberturas e fachadas. Ao submeter os isolantes de compósitos e os
convencionais ao mesmo tempo e ao mesmo período de aquecimento por radiação térmica, os
pesquisadores puderam verificar que os materiais compósitos tinham capacidade de isolação
térmica similares aos materiais tradicionais.
Silva (2010) desenvolveu uma câmara de ensaio de desempenho térmico (Figura 17)
que possibilita ensaios de desempenho de materiais, mediante o estabelecimento de uma
diferença de temperatura entre a superfície inferior e a superior do corpo de prova em regime
permanente, com o objetivo de analisar o desempenho de painéis-sanduíche compostos de
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placas de argamassa de cimento intercaladas com EPS (Poliestireno expandido) reciclado. Os
estudos constataram que a câmara de ensaio de desempenho térmico funcionou
adequadamente com capacidade de operar com segurança em temperaturas superiores as
alcançadas pelos experimentos. A análise dos dados obtidos, em regime permanente, permitiu
estabelecer comparações sobre a capacidade de isolação entre cada um dos materiais
estudados. Segundo o autor, os painéis produzidos com EPS reciclado tiveram capacidade de
isolação quase idêntica ao do EPS comercial.
Figura 17 ± Foto da câmara de ensaio de desempenho térmico

Fonte: Silva (2010)

Armelin e Cherry (2004) apresentaram resultados obtidos pela equipe do Dr. Nigel
Cherry, do Lafarge Roofing Technical Center (LRTC ± localizado em Crawley, Inglaterra).
As análises foram feitas em laboratório com ambiente controlado, utilizando protótipos em
escala real que permitiam a montagem de diferentes configurações de cobertura de telhas. A
ação do sol foi simulada por 30 lâmpadas com potência 500 W cada (Figura 18). O sistema
foi instrumentado com sensores de temperatura na superfície superior das telhas, no interior
do ambiente e nas faces superior e inferior da placa de fundo dos protótipos. Os dois
protótipos idênticos permitiram testes comparativos e simultâneos, possibilitando a avaliação
de situações com e sem a barreira de radiação, variação do nível de ventilação, cor e tipo de
telhas. Os resultados obtidos indicaram que, com o uso de barreira de radiação e ventilação
adequada no forro, pode-se obter uma redução de cerca de 80% do calor que entra no
ambiente através da cobertura.
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Figura 18 ± Foto do aparato experimental para simular tipos de cobertura comuns no Brasil.

Fonte: Armelin e Cherry (2004)

2.3.3 Simulações Computacionais
A avaliação de desempenho térmico, a partir de simulações computacionais, permite a
realização de prognósticos de comportamento térmico da edificação ainda na fase inicial do
projeto. Segundo Pedrini (1997), a simulação é o mecanismo mais rápido e barato de se obter
um prognóstico de custo-benefício da intervenção no desempenho térmico de uma edificação.
Kiet, Salleh e Haw (2008) estudaram os efeitos dos materiais comumente usados em
cobertura de edificações na Malásia, sobre a temperatura radiante média no interior das
edificações, com o objetivo de recomendar materiais apropriados para um melhor
desempenho térmico das edificações naquele país de clima quente e úmido. Os estudos
envolveram observações de sistemas de coberturas usados em empreendimentos residenciais
em

habitações

recém-construídas

e

simulações

computacionais.

As

simulações

computacionais foram realizadas utilizando o software HTB2 que foi desenvolvido como um
modelo de investigação de desempenho térmico de edifícios. O modelo utilizado para
simulação foi uma casa geminada de dois pavimentos baseada em uma casa real, inclusive na
orientação, materiais, janelas, posição e tamanhos de portas, e divisórias internas. O modelo
incluiu a forma, a inclinação, o tamanho e o método de construção do telhado. Os dados
obtidos na pesquisa de campo, sobre os tipos mais comuns de materiais de construção usados
em coberturas, foram utilizados na simulação de avaliação térmica. Os resultados revelaram
que entre os sistemas de coberturas mais comuns utilizados na Malásia em empreendimentos
residenciais, a cobertura de telhas cerâmicas com folha de alumínio de dupla face e teto de
gesso obteve o melhor desempenho térmico em relação à média da temperatura radiante,
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seguido pelo sistema de telhas de concreto com folha de alumínio de dupla face e teto de
gesso.
A seguir será apresentada a metodologia empregada no presente trabalho, no processo
de análise de propriedades termofísicas, absortância e desempenho térmico das amostras de
telhas e do protótipo, em escala real, coberto com a telha de material reciclado.

42

3. METODOLOGIA
Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada na pesquisa. Serão descritos os
procedimentos de análise e os equipamentos utilizados e, em seguida, discutidos os resultados
obtidos em cada procedimento.
3.1 OBTENÇÃO DAS PROPRIEDADES TERMOFÍSICAS DAS AMOSTRAS
Para se obter a condutividade térmica dos materiais em estudo foram realizadas
avaliações de propriedades termofísicas das amostras de telhas utilizando-se, para tanto, o
analisador de propriedades termofísicas (Quick-line MT±30) do Laboratório de Geologia da
UFRN (Figura19).
Figura 19 ± Foto do medidor de propriedades térmicas Quick-line MT±30

O Quick-line MT±30 é um equipamento multifuncional usado em engenharia para
mensurar as propriedades termofísicas de vários tipos de materiais e que utiliza como base de
cálculo a norma ASTM (American Society for Testing and Materials). O percentual de erro
do equipamento definido pelo fabricante é de cerca de 10%.
O princípio de funcionamento do aparelho está baseado na análise da temperatura de
resposta do material quando este é submetido a um fluxo de calor pulsante. O fluxo térmico é
produzido pelo aquecimento de uma resistência elétrica localizada no interior da sonda, que
deverá estar em contato térmico direto com o material analisado (MEDEIROS, 2005).
Por ser de natureza transitória a medição, através deste método, leva somente poucos
minutos, em contraste com os métodos que envolvem estado estacionário. Além da
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condutividade térmica Ȝ o aparelho fornece os valores de capacidade calorífica volumétrica
(ȝ) e difusividade térmica (a).
Foram preparadas quatro amostras das telhas (material reciclado, fibra de celulose
betume, fibrocimento e cerâmica) para serem analisadas, realizando-se três medições para
cada amostra. A partir das medições estimou-se o valor médio dos dados obtidos para cada
propriedade. As amostras foram dispostas sobre a bancada e, em cada uma, aplicada uma fina
camada de pasta térmica, na região de contato com a sonda de superfície, com a finalidade de
preencher eventuais espaços vazios do material (Figura 20).
Figura 20 ± Foto da sonda de superfície

3.3 OBTENÇÃO DA ABSORTÂNCIA E REFLETÂNCIA DAS AMOSTRAS
A medição de absortância foi realizada com o objetivo de se verificar a influência
dessa propriedade no desempenho térmico das amostras de telhas. Para tanto, preparou-se
amostras dos quatro tipos de telhas estudadas, que apresentam características superficiais
distintas. Os materiais foram fotografados a uma distância focal de 6,3mm utilizando-se a
função macro de uma máquina Sony, modelo DSC-W55, para se obter uma visão mais nítida
de suas características superficiais. Na Figura 21 pode-se verificar que, nas amostras de fibra
de celulose e betume, a rugosidade superficial é bem mais significativa que as demais.
Com o intuito de averiguar se as diferenças de cor e rugosidade, em um mesmo tipo de
material, influenciavam significativamente a absortância foram feitas medições nas amostras
de fibra e betume nas cores verde e vermelha, que são as mais comumente encontradas no
comércio de Natal ± RN, e nas amostras de material reciclado com maior e menor
concentração de alumínio.
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Figura 21 ± Fotos das características superficiais das amostras.

A (Fibra de celulose e betume)

A1 ( Fibra de celulose e betume)

B ( Material reciclado)

B1(Material reciclado)

C (Fibrocimento)

D (Cerâmica)
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Para se fazer a mensuração da absortância dos materiais em estudo utilizou-se o
espectrômetro (ALTA II) do Laboratório de Conforto Ambiental da UFRN (LABCON). O
espectrômetro (ALTA II) mede comprimentos de onda através de um orifício circular
localizado em sua base. Este orifício possui 11 lâmpadas e cada lâmpada corresponde a um
comprimento de onda: 470nm (Azul), 525nm (Ciano), 560nm (Verde), 585nm (Amarelo),
600nm (Laranja), 645nm (Vermelho) e 700nm (Vermelho escuro), na região do visível; e
735nm (IV1), 810nm (IV2), 880nm (IV3) e 940nm (IV4) na região do infravermelho.
O procedimento de medição, de acordo com o manual do fabricante, consiste em obter
as tensões (mV) para cada comprimento de onda e a tensão de fundo do aparelho (mV), para a
amostra a ser analisada e para uma amostra de referência (folha de papel branco comum).
Em cada amostra, inclusive a de referência, foram realizadas três leituras de tensões
para cada comprimento de onda, adotando-se o valor médio. Após coletados os dados, estes
foram inseridos em uma planilha, para que se pudesse calcular a refletância em cada
comprimento de onda e a correção do valor de absortância a partir do espectro solar padrão.
Com a finalidade de se evitar interferência da luz externa nos resultados, o
equipamento foi montado no interior de uma pequena câmara escura envolvido por uma
moldura de papelão na cor preta. A moldura foi contornada por fita isolante para evitar que
esta se rasgasse com o manuseio e para que tivesse maior aderência ao aparelho, reduzindo a
entrada de luz externa (Figura 22).
Figura 22 ± Foto do espectrômetro ALTA II

As amostras foram colocadas dentro da câmara, tendo-se o cuidado de deixar o sensor
em contato com a parte plana da amostra sem que houvesse desnível do aparelho.
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3.4 ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO DAS AMOSTRAS
Neste estudo foram realizadas análises de desempenho térmico em regime permanente
com o intuito de se ter uma visão do comportamento das telhas quando submetidas às mesmas
condições térmicas em um ambiente controlado. Para isso, foi utilizado o aparato
experimental usado por Ferreira (2004) e Borges (2009).
O equipamento pertence ao Laboratório de Transferência de Calor (LTC) e é
constituído de duas câmaras de ensaios de madeira compensado com as seguintes dimensões:
0,50 m de comprimento, 0,50 m de largura e 0,50 m de altura (Figura 23). As paredes internas
e externas foram pintadas com tinta reflexiva branca para se reduzir as trocas térmicas entre o
interior do aparato e a sala. O equipamento simula o ganho térmico que é recebido pelo
telhado e é transferido para o interior da habitação.
Cada câmara foi instrumentada com quatro termopares (tipo T ± cobre-constantan),
fabricados no Laboratório de Transferência de Calor (LTC) e calibrados no Laboratório de
Metrologia (LABMETROL) da UFRN (ver Apêndice C).
Os termopares foram fixados na superfície inferior de cada telha, no forro e no piso da
câmara, sendo que um deles foi posicionado no centro da câmara para medir a temperatura do
ar interno (Figura 23).
Figura 23 ± Desenho esquemático do posicionamento dos termopares no interior da câmara térmica

A fixação dos termopares foi feita com uma mistura de óxido de cobre (CuO) e resina
epóxi com tempo de cura de 24 horas. O óxido de cobre foi usado para evitar que a resina
isolasse o termopar e interferisse no registro dos dados de temperatura (Figura 24).
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Figura 24 ± Foto do termopar fixado na superfície inferior da telha.

As telhas foram colocadas dentro das câmaras, apoiadas em uma placa de MDF com
espessura de 3.0 mm e os termopares foram conectados a um sistema de aquisição de dados
interligado a um computador programado para registrar, a cada cinco minutos, a média das
dez últimas medições (Figura 25).
Figura 25 ± Fotos dos termopares ligados à placa de aquisição de dados (a) conectada ao computador
(b).

(a)

(b)

Um banco de lâmpadas incandescentes fixado em um suporte móvel, basculante e com
dispositivo para regulagem da distância às câmaras, com 2.400 W de potência foi utilizado
como fonte de radiação térmica destinada ao aquecimento das amostras (Figura 26).
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Figura 26 ± Foto da câmara térmica de ensaios utilizada

A lâmpada incandescente foi utilizada por ser a que mais se aproxima do espectro da
luz visível (Figura 27), e por emitir, principalmente, a radiação infravermelha de ondas curtas
(0,78 a 1,4 ȝm) (Figura 28), que possui maior efeito de aquecimento dentre os demais tipos de
radiação, o que a torna adequada aos objetivos do experimento.
Figura 27 ± Gráfico comparativo do espectro de radiação solar com o espectro da lâmpada
incandescente

Fonte: Science Buddies (2011)

Metodologia
49
Figura 28 ± Diagrama do fluxo de energia da lâmpada incandescente

Fonte: Louçano (2009)

A Figura 29 mostra as curvas de distribuição espectral das lâmpadas incandescentes,
comuns (3000K) e de iluminação fotográfica (3400K), em relação ao espectro solar padrão
(espectro ótico).
Figura 29 ± Distribuição espectral da luz da lâmpada incandescente

Fonte: GE Iluminação (2002)
Para a realização dos ensaios foram confeccionados seis corpos de prova (49.5 cm x
49.5cm). Os tipos de telhas considerados no estudo foram selecionados em função da
disponibilidade no mercado, tendo-se como critério a demanda local e os fatores de inovação
(Figura 30).
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Figura 30 ± Fotos das telhas estudadas

Amostra ± A
Telha vermelha
Espessura: 3.0 mm
Composição: fibra de celulose e betume

Amostra ± A1
Telha verde
Espessura: 3.0 mm
Composição: fibra de celulose e betume.

Amostra ± B
Telha de material reciclado
Espessura: 6.0 mm
Composição: alumínio e polietileno

Amostra ± B1
Telha de material reciclado (baixa ondulação)
Espessura: 4.0mm
Composição: alumínio e polietileno

Amostra ± C
Telha de fibrocimento
Espessura: 4.0 mm
Composição: cimento reforçado com fio sintético

Amostra ± D
Telha cerâmica vermelha
Espessura: 8.0mm
Composição: argila
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Figura 31 ± Foto das câmaras térmicas de ensaios de desempenho térmico com as telhas estudadas

3.4.1 Verificação da equivalência de condições das câmaras térmicas
Para se verificar a equivalência de condições das câmaras de desempenho térmico
estas foram analisadas apenas com o forro de MDF. Essa aferição permitiu determinar as
diferenças de temperatura nos pontos de medição (interior e piso das câmaras).
Constatou-se que a máxima diferença entre as temperaturas no interior das câmaras foi
de aproximadamente 0.3 ºC, enquanto no piso a diferença máxima foi de 0.7 ºC. Assim,
estando os valores dentro da faixa de incerteza dos termopares (aproximadamente 1 ºC), podese considerar que as câmaras ofereceram equivalência de condições, fator imprescindível aos
objetivos do estudo realizado (Figura 32).
Figura 32 ± Gráfico das temperaturas medidas no interior e no piso das câmaras térmicas (cobertas
apenas com o forro de MDF)
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3.4.2 Procedimento de preparo da sala para realização dos testes
Para a realização dos testes, o computador era ligado e a sala de experimentação era
climatizada antes do início do aquecimento. Depois de 1 hora, as lâmpadas eram ligadas e a
sala lacrada por 24 horas ± tempo de duração de cada teste. Este tempo é suficiente para o
sistema atingir o regime permanente e para se obter uma quantidade expressiva de dados, caso
ocorresse alguma interferência no ambiente. Após esse período, a sala era aberta, as lâmpadas
desligadas e o registro em computador gravado em um disco removível. Em seguida, o
computador era desligado e todas as portas do laboratório eram abertas para acelerar o
processo de resfriamento das câmaras, procedimento que durava cerca de 1 hora. Concluído o
procedimento, trocavam-se as amostras de telhas para iniciar nova análise. Este procedimento
foi realizado três vezes para cada par de amostras analisado.
3.5 AVALIAÇÃO TÉRMICA DA EDIFICAÇÃO/PROTÓTIPO EM REGIME VARIÁVEL
Para uma melhor visualização do desempenho térmico da telha de material reciclado,
além da análise de desempenho térmico realizada em regime permanente foi realizado o
monitoramento automático de uma edificação, usando este tipo de cobertura, para verificar
seu desempenho em uma situação de regime variável, onde foram coletados os dados de
temperatura de bulbo seco e da umidade relativa do ar em seu interior. Para tanto foram
utilizados três sensores HOBO H8 datalloger da marca Onset (Figura 33).
O aparelho trabalha em uma faixa de temperatura de -20°C a +70°C com uma
incerteza de medição de ±0.7° até 21°C e em uma faixa de umidade relativa de 25% a 95%
com uma incerteza de medição de ±5%.
Figura 33 ± Foto do sensor de temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar

Fonte: LABCON-UFRN
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Os sensores foram posicionados no centro de cada um dos três ambientes da
edificação pendurados por um fio de nylon preso ao teto a uma altura de 1,60m do piso. O
mês de novembro foi escolhido para a medição porque é o mês de maior insolação diária na
região em estudo (Figura 34). As medições se iniciaram às 00h00min do dia 20 de novembro
de 2010, com a edificação fechada e prosseguiram de hora em hora, durante o período de uma
semana. Os dados referentes à temperatura e a RH (umidade relativa) externa foram obtidos a
partir de dados coletados pela estação climatológica/solarimétrica do INPE no mesmo período
(20/11/2010 a 26/11/2010).
Figura 34 ± Média mensal de insolação diária para o Brasil no mês de Novembro

Insolação Diária, Média Mensal
(h)

Fonte: Tiba (2000)
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3.5.1 Características da edificação
A edificação (protótipo) possui área total de 34m2, distribuídos em três ambientes
compostos de duas salas e um banheiro (Figura 35). As paredes são de alvenaria de tijolo
cerâmico de 6 (seis) furos rebocadas, em ambos os lados, e com pintura externa na cor ocre.
As paredes internas receberam uma camada de gesso como preparação para a pintura que foi
aplicada na cor verde. Para a cobertura foi usada telha de material reciclado (alumínio e
polietileno) apoiada numa estrutura de madeira. Nos ambientes (A e C) foi colocado forro de
gesso e no ambiente B não foi utilizado forro (Figura 35).
Figura 35 ± Planta baixa da edificação e posicionamento dos sensores de temperatura

Sensores

3.5.2 Localização e implantação
A edificação situa-se na Vila de Ponta Negra / Natal ± RN nas proximidades da praia
de Ponta Negra (Figura 36).
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Figura 36 ± Imagem da localização da edificação

Fonte: Google Earth (2011)
Figura 37 ± Foto da vista lateral da edificação (a) e da superfície inferior das telhas (b)

(a)

(b)

Na parede localizada a oeste, a incidência de radiação é baixa devido ao
sombreamento desta por uma edificação vizinha. Os ganhos térmicos mais significativos
ocorrem através da cobertura.
Vale ressaltar que a edificação apresenta pé direito baixo (2.47m) e ático não
ventilado.
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3.6 INCERTEZAS EXPERIMENTAIS
Algumas incertezas experimentais podem ser levantadas durante os registros dos
instrumentos utilizados em todos os processos realizados.
Inicialmente, em relação à utilização do analisador de propriedades termofísicas Quick-line MT-30- pertencente ao Laboratório de Geologia da UFRN, através do qual foram
realizadas avaliações de propriedades termofísicas das amostras de telhas. O referido
equipamento é multifuncional e utilizado para mensurar as propriedades termofísicas de
vários tipos de materiais de acordo com a norma ASTM (American Society for Testing and
Materials) como base de cálculo. O percentual de erro do equipamento definido pelo
fabricante é de cerca de 10%. O Quick-line MT-30 é de uso corrente do Laboratório de
Geologia e todos os procedimentos de testes foram adotados na sua utilização.

Foram

realizadas 3 (três) medições das amostras das telhas objeto da pesquisa e após analisados os
desvios padrões, os valores médios foram adotados para definir as propriedades:
FRQGXWLYLGDGHWpUPLFD Ȝ FDSDFLGDGHFDORUtILFDYROXPpWULFD ȝ HGLIXVLYLGDGHWpUPLFD a).
Na mensuração da absortância dos materiais em estudo, utilizou-se o espectrômetro
(ALTA II), do Laboratório de Conforto Ambiental da UFRN. Os procedimentos de medição
foram rigorosamente seguidos e, como já anteriormente descritos, consistiu em obter as
tensões para cada comprimento de onda e a tensão de fundo do aparelho para a amostra a ser
analisada e, para uma amostra de referência (folha de papel branco comum). Em cada
amostra, inclusive a de referência, foram realizadas três leituras para cada comprimento de
onda, adotando-se o valor médio. Após coletados os dados, estes foram inseridos em uma
planilha, para que se pudesse calcular a refletância para cada comprimento de onda e a
correção do valor de absortância a partir do espectro solar padrão.
De acordo com Santos, Marinoski, Lamberts (2009), dentre as incertezas envolvidas
em medições utilizando o ALTA II, destaca-se que a faixa espectral de medição do aparelho
(470 a 970nm) cobre um intervalo onde está contido 57% da energia total do espectro solar, e
a integração da área (energia) abaixo da curva gerada pelos 11 comprimentos de onda
medidos pelo ALTA II, apresenta uma variação de apenas 2,3% (acima) em relação a área
integrada diretamente com os comprimentos de onda do espectro solar padrão, cujos valores
são dados de 1 em 1nm.
Para o estudo comparativo do desempenho térmico das telhas objeto da pesquisa,
foram utilizadas as duas Câmaras Térmicas, pertencentes ao Laboratório de Transferência de
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Calor (LTC) da UFRN, já utilizadas experimentalmente para testes de materiais para isolação
térmica do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e Materiais da referida
instituição. Cada câmara foi instrumentada com quatro termopares (tipo T ± cobreconstantan), fabricados no próprio LTC e calibrados no Laboratório de Metrologia
(LABMETROL/UFRN). A lâmpada incandescente foi utilizada por ser a que mais se
aproxima do espectro da luz visível, por emitir principalmente a radiação infravermelha de
ondas curtas e possuir efeito de aquecimento mais apropriado dentre os demais tipos de
radiação.
Para a avaliação de desempenho em regime variável foram utilizados, como já
descrito, registros contínuos da temperatura e umidade do ar, realizados com 3 (três)
equipamentos do tipo Hobo H8 datalloger da marca ONSET, em 3 (três) ambientes distintos.
O aparelho registra numa faixa de temperatura de -20°C a +70°C com uma incerteza de
medição de ±0.7° até 21°C e em uma faixa de umidade relativa de 25% a 95% com uma
incerteza de medição de ±5%.
Finalmente, alguns instrumentos foram aferidos pelo LABMETROL/UFRN, no
decorrer da utilização dos mesmos.
A seguir apresentam-se os resultados e discussão dos dados levantados.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste capítulo serão apresentados os resultados das análises de propriedades
termofísicas, de absortância e de desempenho térmico das amostras de telhas e a avaliação
térmica da edificação/protótipo, bem como os cálculos relativos à transmitância térmica e ao
fator de calor solar das amostras e do sistema de cobertura da edificação /protótipo.
4.1 ANÁLISES DAS PROPRIEDADES TERMOFÍSICAS
As propriedades termofísicas das amostras de telhas (condutividade, capacidade
calorífica e difusividade térmica) obtidas através do analisador de propriedades termofísicas
Quick line MT-30 foram consideradas isoladamente como parâmetro de análise. As médias
dos valores obtidos foram expressas em gráficos.
4.1.1 &RQGXWLYLGDGHWpUPLFD Ȝ
Pode-se observar no gráfico da figura 38 que o maior valor de condutividade térmica
foi atingido pela amostra B (material reciclado). Neste caso, o alumínio presente na amostra e
a baixa porosidade do material foram responsáveis pelo resultado obtido. Nas demais
amostras, a espessura, a porosidade e a composição dos materiais contribuíram para a baixa
condutividade térmica.
Figura 38 ± Gráfico da condutividade térmica das amostras de telhas estudadas
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4.1.2 Capacidade calorífica volumétrica (Cp)
No gráfico da Figura 39, observa-se que a telha de material reciclado apresentou
também o maior valor de Cp, ou seja, uma maior capacidade de armazenar energia térmica do
que as demais amostras.

Capacidade caloríficavolumétrica (Cp)
(.106 J/m3.K)

Figura 39 ± Gráfico da capacidade calorífica volumétrica das amostras de telhas estudadas.
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4.1.3 Difusividade térmica (a)
A amostra de material reciclado apresentou a maior difusividade térmica, o que
significa que este material responde rapidamente a mudanças nas condições térmicas opostas
(Figura 40).
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Figura 40 ± Gráfico da difusividade térmica das amostras de telhas estudadas
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4.2 ANÁLISES DE ABSORTÂNCIA
As análises de absortância foram feitas nas seis amostras de telhas: A (fibra e betume
vermelha) e A1 (fibra e betume verde), B (material reciclado) e B1 (material reciclado com
baixa ondulação), C (fibrocimento) e D (cerâmica vermelha).
Na Tabela 3 encontram-se os resultados das medidas de absortância e refletância
obtidos pelo espectrômetro ALTA II na faixa de comprimento de onda de 470nm a 940nm.
Tabela 3 ± Dados de absortância e refletância das amostras
Absortância (%)
(470nm a 940nm)

Refletância (%)
(470nm a 940nm)

A (Fibra e betume verde)

93,6

6,4

A1(Fibra e betume vermelha)

92,9

7,1

B (Material reciclado)

43,9

56,1

B1(Material reciclado com baixa ondulação)

50,0

50,0

C (Fibrocimento)

48,2

51,8

D (Cerâmica vermelha)

71,8

28,2

Tipo de telha
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De acordo com os dados apresentados na Tabela 3, as telhas de cores mais escuras D
(cerâmica vermelha), A (fibra e betume vermelha) e A1 (fibra e betume verde) alcançaram os
maiores valores de absortância total na faixa de comprimento de onda especificado, e as telhas
de cores claras C (fibrocimento), B (material reciclado) e B1 (material reciclado com baixa
ondulação), os menores. Percebe-se que não há diferença significativa entre as absortâncias
das amostras de fibra e betume A e A1, porém em relação às demais elas apresentaram a
absortância mais alta. Neste caso, a espessura e as características superficiais (cor escura e
maior rugosidade) foram fatores determinantes para o alto grau de absortância do material.
As amostras B e B1 também apresentaram absortâncias diferenciadas, onde B1, que
possui superfície mais rugosa devido a uma maior quantidade de alumínio em sua
composição, apresentou absortância superior a B. Neste caso, a maior concentração de
alumínio na amostra não contribuiu para o aumento da refletância do material. A amostra C
apresentou valores intermediários aos de B e B1.
Na Tabela 4, encontram-se os valores de absortância e refletância ao infravermelho
próximo (735nm a 940nm). Também nesta faixa de comprimento de onda, as amostras A e
A1 mantiveram o maior percentual de absortância dentre as demais. Já a amostra D
apresentou valores bem mais baixos nesta faixa do espectro, condizentes com os resultados
encontrados por Peralta (2006) a partir de análises em espectrofotômetro para este tipo de
telha. Entre as amostras B e B1, observou-se que B1 apresentou maior absortância ao
infravermelho próximo. Já a amostra C apresentou o menor valor dentre as amostras
analisadas.
Percebe-se, a partir desta análise, que diferentes fatores definiram a intensidade de
absortância dos materiais estudados, tais como: cor, rugosidade e espessura. Este resultado é
coerente com os encontrados por Dornelles e Roriz (2007), Peralta (2006) e Granja (2002) em
suas pesquisas, onde se observou a forte influência da rugosidade e da espessura no grau de
absortância dos materiais analisados e não somente a cor.
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Tabela 4 ± Absortância e refletância ao infravermelho próximo (735nm a 940nm)

Tipo de telha

Absortância ao infravermelho
próximo (%)
(735nm a 940nm)

Refletância ao infravermelho
próximo (%)
(735nm a 940nm)

IV1

IV2

IV3

IV4

IV1

IV2

IV3

IV4

A (Fibra e betume verde)

91,2

90,8

87,8

87,0

7,8

9,2

12,2

13,0

A1(Fibra e betume vermelha)

89,0

88,7

89,0

88,0

11,0

11,3

11,0

12,0

B (Material reciclado)

42,1

44,5

45,8

44,5

57,9

55,5

54,2

55,5

B1(Material reciclado)

49,9

52,4

53,1

51,1

50,1

47,6

46,9

48,9

C (Fibrocimento)

42,7

44,5

42

41,2

54,9

55,5

57,7

58,8

D (Cerâmica vermelha)

56,7

59,8

56,3

54,0

37,5

40,2

43,7

46,0

4.3 PARÂMETROS DE DESEMPENHO TÉRMICO DAS AMOSTRAS DE TELHAS
4.3.1 Transmitância térmica (U) e Fator de calor solar (Fso)
Para o cálculo da transmitância térmica e do fator de calor solar das amostras foi
utilizada a metodologia estabelecida pela NBR 15220-2 (ABNT, 2005).
Na Figura 41, tem-se um diagrama esquemático do sistema considerado nos cálculos
de Transmitância térmica (U) e Fator de calor solar (Fso) das amostras.
Figura 41 ± Diagrama esquemático do sistema e direção do fluxo de calor
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4.4.1.1 Cálculo das Resistências térmicas (R, Rt e RT), da transmitância térmica (U) e do
Fator de calor solar (Fso) das amostras de telhas.
Para os cálculos de (R, Rt e RT), foram utilizadas as equações 7, 8 e 9.
Resistência térmica (R) Eq.7.
Equação 7



ܴ ൌఒ

Resistência térmica de superfície a superfície (R t) Eq.8.

Equação 8

ܴ௧ ൌ 


ఒ





ఒ

 ܴ

et ± espessura da telha
ef ± espessura do forro
Ȝt ± condutividade da amostra de telha
Ȝf ± condutividade do forro de MDF
Rar = 0,21

Resistência térmica de ambiente a ambiente (RT) Eq.9

Equação 9

்ܴ ൌ ܴ௦  ܴ௧  ܴ௦

Rse ± resistência superficial externa (0,04)
Rsi ± resistência superficial interna (0,17)

A transmitância térmica (U) foi calculada pela Eq.10
Equação 10

ଵ

ܷ ൌ  ோ



O fator de calor solar (Fso) foi calculado pela Eq. 11
Į ± absortância da superfície
Equação 11

ܨ௦ୀ ͶǤ ܷǤ ߙ

A partir dos resultados dos cálculos de Transmitância térmica (U) e Fator de calor
solar (Fso) para os quatro tipos de telha expressos na Tabela 5, pode-se verificar que, nestas
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condições, os valores de transmitância térmica para todas as amostras de telhas ficaram acima
do valor máximo estabelecido pela norma, sendo que a telha de fibrocimento teve o valor
mais alto seguido da telha de material reciclado. As telhas mais escuras (fibra e betume, e
cerâmica vermelha) tiveram os valores mais baixos de transmitância térmica e os mais altos
de Fator de calor solar que ficaram acima do valor máximo estabelecido pela NBR 15220-3
(ABNT, 2005) (Tabela 6).
Tabela 5 ± Transmitância térmica (U) e fator de calor solar (Fso) das amostras

Transmitância térmica
(U)

Fator de calor solar
(Fso)

Telha de fibra e betume

2,34

8,8

Telha de material reciclado

2,38

4,2

Telha de Fibrocimento

2,5

4,8

Telha cerâmica

2,32

6,7

Material

Tabela 6 ± Transmitância térmica e fator solar recomendados para regiões de clima quente e úmido

U (W/m2. K)

FSo (%)

d 2,30 FT* (Leve e Refletora)

d 6,5

*FT (Fator de ventilação do ático)

Fonte: ABNT, 2005.
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4.4 ANÁLISES DAS CURVAS DE TEMPERATURA DAS AMOSTRAS SUBMETIDAS
A AQUECIMENTO EM CÂMARAS TÉRMICAS
Os gráficos representados nas Figuras 42 a 45 apresentam as curvas das temperaturas
superficiais das amostras das telhas, do forro, do piso e de bulbo seco no interior das câmaras,
em função do tempo, no período de 24h. Observou-se que, entre 12h00 e 17h00, foi atingido o
regime permanente no interior das câmaras.
4.4.1 Temperatura nas superfícies inferiores das telhas
No gráfico da Figura 42 apresentam-se as curvas de temperatura medidas na superfície
inferior das telhas. Neste ponto, observa-se que as amostras de fibra de celulose e betume (A e
A1) apresentaram valores de temperatura superiores aos das demais amostras analisadas. Este
resultado condiz com os altos valores obtidos por este material nas análises de absortância.
As amostras de fibrocimento e cerâmica vermelha tiveram suas curvas de temperatura
quase superpostas, porém, este padrão de comportamento não indica que estes materiais
tenham o mesmo desempenho térmico. Por estar inserida em um ambiente controlado, a
capacidade de trocar umidade com o ambiente externo e interno inerente a telha cerâmica, e
que reduz seus ganhos térmicos não pôde ser observada.
Dentre as demais amostras, a telha B (material reciclado) apresentou valores de
temperatura superiores aos das telhas de fibrocimento, cerâmica vermelha e da telha B1
(material reciclado com baixa ondulação) que neste ponto alcançou temperaturas mais baixas.
Como se trata de um material compósito, a telha de material reciclado detém as características
dos dois materiais que a compõe, no caso, o alumínio e o polietileno, como a amostra B1
possui uma quantidade maior de alumínio e este possui condutividade térmica superior a do
polietileno, as perdas térmicas da superfície inferior da telha para a camada de ar existente
entre esta e o forro da câmara foram maiores na amostra B1, resultando em uma temperatura
mais baixa em sua superfície inferior.
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Figura 42 ± Gráfico das curvas de temperatura registradas nas superfícies inferiores das telhas
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4.4.2 Temperatura no forro das câmaras térmicas
Neste ponto, as curvas de temperatura apresentaram o mesmo padrão de
comportamento para as telhas A e A1, porém, houve uma mudança em relação às demais
telhas. A curva de temperatura para a amostra B1 se aproximou das curvas das amostras B e
C, enquanto a curva de temperatura para a amostra D se afastou das demais, apresentando as
temperaturas mais baixas (Figura 43).
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Figura 43 ± Gráfico das curvas de temperatura registradas na superfície inferior do forro das câmaras
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Percebe-se que houve uma separação em três níveis de desempenho térmico onde as
telhas A e A1 continuaram a apresentar as temperaturas mais altas; as telhas B, B1 e C
mantiveram o mesmo padrão de comportamento, com uma maior aproximação entre as curvas
de temperatura; e a telha cerâmica atingiu a temperatura mais baixa.
Como foi visto na análise de propriedades termofísicas a condutividade térmica da
telha de fibrocimento foi menor que a da telha cerâmica, mas esta última possui maior
espessura e maior porosidade, o que contribui para que durante o processo de transferência de
calor o fluxo térmico perca parte da energia para o ar presente em seus poros reduzindo a
transferência de calor da telha para o ambiente da câmara.
Embora possuam características superficiais e propriedades térmicas diferentes, as
amostras de material reciclado e a de fibrocimento apresentaram desempenhos térmicos
similares. No caso destas amostras, a baixa absortância, a radiação infravermelha e o fator de
calor solar (Fso) baixo foram os elementos que definiram o padrão de comportamento térmico.
As propriedades inerentes a telha cerâmica vermelha (cor escura, fator de calor solar e a
absortância) a colocariam no mesmo patamar da telha de fibra e betume, porém outras
características foram mais significativas para determinar seu comportamento térmico como:
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espessura, porosidade, transmitância térmica (U) e menor absortância na faixa do
infravermelho próximo (735nm a 940nm).
4.4.3 Temperatura no interior das câmaras térmicas
As temperaturas registradas no interior das câmaras para as telhas A e A1
apresentaram o mesmo comportamento térmico em relação às demais, porém, neste ponto
verificou-se uma diferença de menos de 1 °C entre as telhas A e A1, fato que pode ser
atribuído à incerteza do termopar. As demais telhas mantiveram o mesmo comportamento
térmico ocorrido no forro (Figura 44).
Figura 44 ± Gráfico das curvas de temperatura registradas no meio das câmaras
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4.4.4 Temperatura no piso das câmaras térmicas
No gráfico das temperaturas registradas no piso (Figura 45), houve uma maior
definição das curvas de temperatura obtidas para as amostras de telhas. O fluxo de calor
descendente dificultou as trocas térmicas por convecção havendo uma estabilização da
temperatura neste ponto da câmara térmica. As curvas para as amostras A e A1 repetiram o
comportamento obtido na superfície inferior das telhas, no forro e no meio das câmaras,

Resultados e discussões
69
atingindo as temperaturas mais altas que as demais telhas. A sobreposição das curvas de
temperatura obtidas para estas amostras em todos os pontos, com exceção do meio da câmara,
indica que a diferença entre as curvas de temperatura das mesmas obtidas no ponto situado no
meio das câmaras não tem relação com a cor das amostras.
As curvas de temperatura registradas no piso foram similares para as amostras B, B1 e
C, que chegaram a se sobrepor. A amostra D continuou a apresentar melhor desempenho
térmico.
Figura 45 ± Gráfico das curvas de temperatura registradas nos pisos das câmaras
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4.5 ANÁLISES DOS DADOS DE TEMPERATURA OBTIDOS NO INTERIOR DA
EDIFICAÇÃO (PROTÓTIPO)
Os gráficos representados nas Figuras 46 a 52 apresentam as curvas de temperatura e
umidade relativa no interior de cada ambiente da edificação /protótipo. Os valores máximos e
mínimos das temperaturas externas e internas, bem como as respectivas médias estão
expressos na Tabela 7.
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4.5.1 Temperatura e umidade relativa do ar no ambiente A
O gráfico da Figura 46 apresenta as curvas de temperatura e umidade relativa do ar
externa, comparadas com as curvas de temperaturas e umidades relativas do ar registradas no
interior do ambiente A da edificação/protótipo. No gráfico da Figura 47, pode-se observar que
quando há um aumento de temperatura do ar externa essa elevação de temperatura levará 1h
para ocorrer no interior do ambiente. Outro fator a se destacar é que a temperatura do ar no
ambiente A, nestas condições (fechado e sem ventilação), entre 8h e 20h fica acima dos 30°C,
chegando próxima aos 35°C entre 12h e 14h.
Calculando-se a transmitância térmica do sistema telha + ar + forro de gesso tem-se
U=1,28W/m2. K. Este valor de transmitância térmica ficou dentro dos padrões exigidos pela
NBR 15220-3 (ABNT, 2005) para a Zona climática 8 (d 2,5W/m2. K), porém o critério de
avaliação de desempenho térmico para condições de verão estabelece que para que a
edificação atinja um desempenho mínimo admissível, a temperatura do ar interna máxima
tem que ser menor ou igual a temperatura do ar externa máxima ( Ti, Max d Te, Max.). No caso da
edificação em estudo, a temperatura do ar máxima no interior desse ambiente ficou 5,7°C
acima da temperatura do ar externa máxima não correspondendo aos padrões mínimos
exigidos pela norma.
Observa-se que por se tratar de um material impermeável, o aumento da umidade
relativa do ar externa não remete a uma queda significativa da temperatura do ar interna.
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Figura 46 ± Gráfico das temperaturas e umidades relativas do ar, registradas no ambiente A da
edificação/protótipo, comparadas com os registros das mesmas variáveis no exterior obtidas pela
Estação Solarimétrica do INPE.
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No gráfico da Figura 47, estão indicadas as médias de temperaturas horárias para o dia
26/11/09 considerado o dia representativo de maior temperatura. Observa-se que durante 12h
as temperaturas ficam acima dos 30°C atingindo o valor máximo entre 13h e 14h.
Figura 47 ± Gráfico das temperaturas do ar no ambiente A e as temperaturas externas no dia 26/11/10
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4.5.2 Temperatura e umidade relativa no ambiente B
No ambiente B (sem forro) a temperatura do ar máxima chegou aos 36,0 °C e a
mínima 27,5°C, havendo uma diferença de 7,4°C entre a temperatura do ar externa máxima e
a temperatura do ar interna máxima. Calculando-se a transmitância térmica da telha para o
ambiente tem-se: U=5 W/m2. K. Neste caso, a ausência do forro compromete ainda mais o
desempenho da edificação.
Figura 48 ± Gráfico das temperaturas e umidades relativas do ar registradas no ambiente B (WC) da
edificação/protótipo comparadas com os registros das mesmas variáveis no exterior, registradas na
Estação Solarimétrica do INPE.
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Figura 49 ± Gráfico das temperaturas do ar no ambiente B (WC) e as temperaturas do ar externas no
dia 26 /11/ 2010
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4.5.3 Temperatura e umidade relativa no ambiente C
No ambiente C, a temperatura do ar máxima registrada foi 33,6°C e a mínima em
27,5°C. A diferença entre a temperatura do ar interna máxima e a temperatura do ar externa
máxima foi de 4,9°C, também bem acima dos padrões mínimos exigidos pela Norma
NBR15220-3.
Figura 50 ± Gráfico das temperaturas e umidades relativas do ar registradas no ambiente C da
edificação/protótipo comparadas com os registros das mesmas variáveis no exterior, registradas na
Estação Solarimétrica do INPE.
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Figura 51 ± Gráfico das temperaturas do ar no ambiente C e as temperaturas externas no dia
26/11/2010
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Tabela 7 ± Médias das temperaturas do ar (externas e internas) e temperaturas do ar máximas e
mínimas.
Ambiente

Temp.máx.
(°C)

Temp.mín.
(°C)

Temp.méd.
(°C)

A

34,4

27,9

30,8

B

36,13

27,5

31,0

C

33,6

27,5

30,2

Temp.ext.máx.
(°C)

Temp.ext.min.
(°C)

Temp.ext.méd.
(°C)

28,7

25,6

27,0

A partir dos resultados pôde-se constatar que em todos os ambientes da
edificação/protótipo, independente da presença do forro, a temperatura do ar interna da
edificação fechada ficou acima do máximo estabelecido pela NBR 15220-3 (ABNT, 2005)
para a zona 8 (quente e úmida) e da zona de conforto para Natal ± RN estabelecida por Araújo
(2001).
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4.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS DOS DADOS DE TEMPERATURA OBTIDOS NAS
CÂMARAS TÉRMICAS
A análise estatística dos dados resultantes dos experimentos realizados nas câmaras
térmicas foi realizada pela consultoria de Estatística do Departamento de Estatística da
UFRN. Para tal, foram definidas 4 (quatro) etapas:
1ª etapa ± variabilidade dos dados de temperatura nos seis tipos de telha.
2ª etapa ± variabilidade dos dados de temperatura nos quatro pontos de medição para cada
tipo de telha.
3ª etapa ± variabilidade dos dados de temperatura, considerando a interação entre tipo de telha
e ponto de medição.
4ª etapa ± comparação da variabilidade de temperatura da amostra B (material reciclado) com
as demais amostras analisadas neste estudo.
4.6.1 Análise estatística do efeito do tipo de telha na variabilidade da temperatura
Esta etapa teve como objetivo identificar o efeito do fator tipo de telha na
variabilidade da temperatura. Nesse sentido, foi feita uma análise de variância visando
verificar se existe alguma diferença significativa entre as médias de temperatura para cada
nível do fator.
Conforme o resultado da análise de variância, pode-se concluir, para o nível de
significância de 5%, que existe efeito do fator tipo de telha na temperatura, isto é, as médias
das temperaturas diferem significativamente como um todo. O gráfico da Figura 52 apresenta
as médias de temperatura para cada tipo de telha através das quais se confirma o padrão de
comportamento observado nos gráficos de desempenho térmico, onde as câmaras com as
amostras A e A1 atingiram as temperaturas mais altas, a câmara com a amostra D atingiu as
temperaturas mais baixas e as câmaras com as amostras B, B1 e C não apresentaram
diferenças significativas em suas temperaturas.
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Figura 52 ± Gráfico da temperatura média por tipo de telha
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4.6.2 Análise estatística do efeito do ponto de medição na variabilidade da temperatura
Esta etapa teve como objetivo identificar o efeito do fator ponto de medição na
variabilidade da temperatura. Para tanto, foi feita uma análise de variância visando verificar se
existe alguma diferença significativa entre as médias de temperatura para cada nível do fator.
Conforme o resultado da análise de variância pode-se concluir, para o nível de
significância de 5%, que existe efeito do fator, isto é, as médias da temperatura nos pontos de
medição nas câmaras térmicas diferem significativamente como um todo. O gráfico da Figura
53 apresenta as médias das temperaturas para cada ponto de medição, onde podemos perceber
que as temperaturas mais altas foram obtidas na superfície inferior das telhas, ponto mais
próximo da fonte de calor, havendo uma queda significativa da temperatura quando medida
na superfície inferior do forro de MDF que é um mau condutor de calor. Nos outros pontos de
medição (interior da câmara e piso) pode-se observar que as temperaturas foram mais baixas e
não há diferenças significativas entre eles.
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Figura 53 ± Gráfico da temperatura média por ponto de medição

50
48

47,8

Temperatura(C)

46
44
42
39,30

40
38
36
34

32,95

32,86

Interior da câmara

Piso

32
30
Superfície inferior
da telha

Forro

Ponto de medição

4.6.3 Análise estatística do efeito da interação entre tipo de telha e ponto de medição na
variabilidade da temperatura.
Esta etapa teve como objetivo identificar se existe efeito da interação entre os fatores
tipo de telha e ponto de medição na variabilidade da temperatura. Para tanto, foi feita uma
análise de variância visando verificar se existe alguma diferença significativa entre as médias
de temperatura para cada interação entre os níveis dos fatores.
Conforme o resultado da análise de variância pode-se concluir, para o nível de
significância de 5%, que existe efeito das interações entre os níveis dos fatores, isto é, as
médias da temperatura diferem significativamente quando se muda de uma interação para
outra. O gráfico da Figura 54 apresenta as médias das temperaturas em cada ponto de medição
com as amostras de telha estudadas.
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Figura 54 ± Gráfico da temperatura média por ponto de medição x tipo de telha
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4.6.4 Comparação das médias de temperatura obtidas para a telha B(material reciclado)
com as médias das demais amostras
Como o objetivo desta pesquisa é avaliar o desempenho térmico da telha de material
reciclado em relação às demais amostras, a análise estatística foi feita comparando-se a média
das temperaturas obtidas para a amostra B (material reciclado), com a média das outras
amostras estudadas A (fibra de celulose e betume vermelha), A1 (fibra de celulose e betume
verde), B1 (material reciclado com baixa ondulação), C (fibrocimento), D (cerâmica
vermelha).
As comparações entre as amostras de telhas foram feitas duas a duas da seguinte
forma:
x

Comparação das médias entre a telha do tipo B (material reciclado) e A (fibra e betume
vermelha);
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x

Comparação das médias entre a telha do tipo B e A1 (material reciclado e fibra e
betume verde);

x

Comparação das médias entre a telha do tipo B e B1 (material reciclado e material
reciclado de ondulação baixa);

x

Comparação das médias entre a telha do tipo B (material reciclado) e C (fibrocimento);

x

Comparação das médias entre a telha do tipo B (material reciclado) e D (cerâmica
vermelha).
Para atingir o objetivo foi testada a hipótese estatística:

H0: As temperaturas médias das amostras de telhas são equivalentes.
H A: As temperaturas médias das amostras de telhas diferem.
Foi utilizado o teste de Tukey para testar as hipóteses, com a finalidade de comparar as
temperaturas das amostras de telhas com base nos dados obtidos em câmaras térmicas.
4.6.4.1 Comparação das médias entre a telha do tipo B (material reciclado) e A (fibra e
betume vermelha)
H0: As temperaturas médias dos tipos de telhas B (material reciclado) e A (fibra e betume
vermelha) são equivalentes.
HA: As temperaturas médias dos tipos de telhas B (material reciclado) e A (fibra e betume
Vermelha) diferem.
Tabela 8 ± Dados da análise de variância para as telhas B e A
Telha

Média das temperaturas
para a telha tipo B
(°C)

Média das temperaturas
para a telha tipo A
(°C)

p ± valor, nível de
significância do teste.

Temperatura
(média)

36, 77

41, 97

0, 00

Com significância de 5%, rejeitou-se H0, ou seja, pode-se dizer que as temperaturas
médias dos dois tipos de telhas diferem. Como o Tipo B apresentou uma média inferior, seu
desempenho foi considerado melhor.
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4.6.4.2 Comparação das médias entre a telha do tipo B (material reciclado) e A1 (fibra e
betume verde)
H0: As temperaturas médias dos tipos de telhas B (material reciclado) e A1 (fibra e betume
verde) são equivalentes.
HA: As temperaturas médias dos tipos de telhas B (material reciclado) e A1 (fibra e betume
verde) diferem.
Tabela 9 ± Dados da análise de variância para as telhas B e A1
Telha

Temperatura
(média)

Média das temperaturas
para a telha tipo B
(°C)

Média das temperaturas
para a telha tipo A1
(°C)

p ± valor, nível de
significância do teste.

36, 77

41, 73

0, 00

Com significância de 5%, rejeitou-se H0, ou seja, pode-se dizer que as temperaturas
médias dos dois tipos de telhas diferem. Como o Tipo B1 (material reciclado) teve uma média
inferior, foi considerada com melhor desempenho.
4.6.4.3 Comparação das médias entre a telha do tipo B e B1 (material reciclado e material
reciclado de ondulação baixa).
H0: As temperaturas médias dos tipos de telhas B (material reciclado) e B1 (material reciclado
de baixa ondulação) são equivalentes.
HA: As temperaturas médias dos tipos de telhas B (material reciclado) e B1 (material
reciclado de baixa ondulação) diferem.
Tabela 10 ± Dados da análise de variância para as telhas B e B1
Telha

Temperatura
(média)

Média das temperaturas
para a telha tipo B
(°C)

Média das temperaturas
para a telha tipo B1
(°C)

p ± valor, nível de
significância do teste.

36, 77

36, 91

0, 60

Com significância de 5%, a hipótese H0 foi aceita, ou seja, as temperaturas dos dois
tipos de telhas são semelhantes.
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4.6.4.4 Comparação das médias entre a telha do tipo B (material reciclado) e C
(fibrocimento).
H0: As temperaturas médias dos tipos de telhas B (material reciclado) e C (fibrocimento) são
equivalentes.
HA: As temperaturas médias dos tipos de telhas B (material reciclado) e C (fibrocimento)
diferem.
Tabela 11 ± Dados da análise de variância para as telhas B e C
Telha

Temperatura
(média)

Média das temperaturas
para a telha tipo B
(°C)

Média das temperaturas
para a telha tipo C.
(°C)

p ± valor, nível de
significância do teste.

36, 77

36, 74

0, 92

Ao nível de significância de 5%, não rejeitamos H0, ou seja, as temperaturas dos dois
tipos de telhas são semelhantes.
4.6.4.5 Comparação das médias entre a telha do tipo B (material reciclado) e D (cerâmica
vermelha).
H0: As temperaturas médias dos tipos de telhas B (material reciclado) e D (cerâmica) são
equivalentes.
HA: As temperaturas médias dos tipos de telhas B (material reciclado) e D (cerâmica) diferem.
Tabela 12 ± Dados de análise de variância para as telhas B e D
Telha

Temperatura
(média)

Média das temperaturas
para a telha tipo B
(°C)

Média das temperaturas
para a telha tipo D
(°C)

p ± valor, nível de
significância do teste.

36, 77

35, 19

0, 00

Com significância de 5%, rejeitou-se H0, ou seja, pode-se dizer que as temperaturas
médias dos dois tipos de telhas diferem. Como o tipo D (cerâmica) teve uma média inferior,
esta foi considerada com melhor desempenho.
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Concluídas as análises de variâncias realizadas em comparação com o desempenho
térmico da telha de material reciclado com as demais amostras nas câmaras térmicas, pode-se
chegar a algumas considerações finais, que serão levantadas no capítulo seguinte.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados desta pesquisa indicam que o uso de materiais provenientes da reciclagem
de resíduos deve ser visto com cautela, no que se refere ao desempenho térmico, devido às
especificidades climáticas de cada região. Materiais compósitos carregam as características dos
materiais originais, e estas características influenciam no desempenho dos mesmos. No caso da
telha de material reciclado, a alta condutividade térmica encontrada é resultante da presença do
alumínio na composição da telha, haja vista que o polietileno possui baixa condutividade
térmica.
As análises referentes às amostras de material reciclado (B e B1) não condizem com a
propaganda divulgada, a qual se diz que este material tem ótimo desempenho devido à cor clara
e à presença do alumínio em sua composição, que seria responsável pela reflexão de parte da
energia térmica incidente. Esta avaliação errônea foi refutada, pois a partir da análise estatística
dos dados obtidos em câmaras de desempenho térmico e das análises de absortância, verificou-se
que a diferença entre o comportamento da telha de material reciclado com ondulação alta e da
telha de material reciclado com baixa ondulação e maior presença de alumínio não foi
significativa. Além disso, o aumento da refletância devido a uma maior concentração de
alumínio no material foi inexpressivo. Estas amostras apresentaram, também, desempenhos
térmicos similares aos da telha C (fibrocimento), condizentes com avaliações de comportamento
térmico (célula-teste) e refletividade, realizadas por Peralta (2006) e confirmadas através da
análise estatística dos dados encontrados na presente pesquisa.
A partir dos resultados, observou-se que a baixa condutividade térmica não indica
necessariamente um bom desempenho térmico do material. As amostras A e A1 (fibra e betume),
por exemplo, apesar de apresentarem baixa condutividade térmica, atingiram os maiores valores
de temperatura, quando avaliadas em câmaras de desempenho térmico, em comparação com as
demais amostras analisadas. Os valores de absortância obtidos para estas amostras também
foram os mais altos, principalmente a absortância ao infravermelho próximo. Neste caso, a
significativa rugosidade superficial e o fator de calor solar alto, resultante da cor escura,
influenciaram sensivelmente a absortância à radiação térmica. Diante desses resultados
verificou-se que essa telha apresenta um comportamento térmico preocupante no que se refere a
seu uso em regiões de baixas latitudes.
A telha D (cerâmica) apresentou o melhor desempenho térmico entre as amostras
selecionadas e menor transmitância, correspondendo aos resultados obtidos por outros
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pesquisadores. A absortância da superfície não determinou seu comportamento térmico.
Características como espessura e porosidade tiveram maior influência no comportamento
térmico da amostra.
Os dados de temperatura obtidos no interior da edificação/protótipo coberta com a telha
de material reciclado confirmaram as análises de desempenho térmico realizadas em laboratório.
A presença do forro de gesso em dois compartimentos reduziu o ganho térmico da edificação,
quando comparado ao compartimento sem forro, porém, observou-se que somente o forro não foi
suficiente para que houvesse uma redução satisfatória na temperatura interna da edificação. O
uso de técnicas passivas como áticos ventilados, forro e pé direito elevado são recomendáveis
para que a edificação tenha um desempenho aceitável em cidades localizadas em regiões de
clima quente e úmido, conforme recomendado pela NBR 15220-3(ABNT, 2005). Portanto, as
telhas analisadas devem ser usadas com critérios técnicos que levem em consideração as
características locais, principalmente em regiões tropicais de baixa latitude.
Os resultados obtidos neste estudo confirmam a afirmação de Dornelles (2007) de que na
análise de comportamento térmico não se deve utilizar como parâmetro apenas a cor, mas uma
associação de características e propriedades inerentes ao material.
As análises de desempenho térmico em regime permanente, de propriedades termofísicas
e de absortância proporcionaram uma visão do comportamento das telhas, confirmado através da
análise estatística dos dados obtidos nas câmaras térmicas. Desse modo, o objetivo deste estudo
foi atingido, porém, análises e testes devem ser efetuados em outras regiões climáticas para que
as características desse material possam ser especificadas adequadamente, evitando, assim, que
aplicações inadequadas possam resultar em edificações com desconforto e gasto energético
excessivo.
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APÊNDICE

APÊNDICE A ± Propriedades Termofísicas das amostras de telhas

Amostra

Ensaio

Condutividade térmica
K(W.m.K)

Capacidade
calorífica
&ȡ( -P3.K)

Difusividade
térmica
Į(-6 (m2/s)

1

0, 222

1, 540

0, 145

2

0, 231

1, 550

0, 145

3

0, 225

1, 550

0, 145

Média

0, 230

1, 550

0, 145

Desvio Padrão

0, 005

0, 006

0, 000

1

1, 690

1, 810

0, 932

2

1, 670

1, 810

0, 919

3

1, 670

1, 810

0, 918

Média

1, 680

1, 810

0, 923

Desvio Padrão

0.012

0, 000

0, 008

1

0, 223

1, 440

0, 155

2

0, 226

1, 440

0, 156

3

0, 243

1, 460

0, 167

Média

0, 230

1, 450

0, 590

Desvio Padrão

0, 011

0, 012

0, 007

1

0, 475

1, 460

0, 325

2

0, 487

1, 470

0, 330

3

0, 486

1, 490

0, 330

Média

0, 480

1, 470

0, 328

Desvio Padrão

0, 007

0, 015

0, 003

Fibra e betume

Material reciclado

Fibrocimento

Cerâmica

APÊNDICE B ± Planilhas de cálculo de absortância

FIBRA E BETUME VERMELHA (A)
Ensaio ± 1
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0, 0053

1, 5077

8, 0367E-03

0

0

-

-

525

0, 0058

1, 5781E+00

9, 1279E-03

0,5

86,37

0,5

99,5

560

0, 0293

1, 4740E+00

4, 3145E-02

0,9

53,61

1,7

98,3

585

0, 0433

1, 5324E+00

6, 6333E-02

1,4

37,56

3,6

96,4

600

0, 0511

1, 4753E+00

7, 5341E-02

1,1

21,79

4,9

95,1

645

0, 0773

1, 4567E+00

1, 1260E-01

4,2

65,03

6,5

93,5

700

0, 0963

1, 2823E+00

1, 2347E-01

6,5

74,21

8,7

91,3

735

0, 1107

1, 2178E+00

1, 3480E-01

4,5

41,64

10,9

89,1

810

0, 1049

1, 0559E+00

1, 1078E-01

9,2

82,30

11,2

88,8

880

0, 1038

9, 3957E-01

9, 7570E-02

7,3

66,62

10,9

89,1

940

0, 1295

4, 7181E-01

6,1080E-02

4,8

40,45

11,8

88,2

0, 0688

-

40,3

569,57

7,1

92,9

0

Ensaio ± 2
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0, 0076

1, 5077

1,1481E-02

0

0

-

-

525

0, 0074

1, 5781E+00

1,1736E-02

0,6

86,37

0,7

99,3

560

0, 0308

1, 4740E+00

4,5416E-02

1,0

53,61

1,9

98,1

585

0, 0448

1, 5324E+00

6,8582E-02

1,4

37,56

3,8

96,2

600

0, 0525

1, 4753E+00

7,7434E-02

1,1

21,79

5,0

95,0

645

0, 0811

1, 4567E+00

1,1816E-01

4,4

65,03

6,8

93,2

700

0, 1005

1, 2823E+00

1,2884E-01

6,8

74,21

9,2

90,8

735

0, 1146

1, 2178E+00

1,3951E-01

4,7

41,64

11,3

88,7

810

0, 1074

1, 0559E+00

1,1338E-01

9,5

82,30

11,5

88,5

880

0, 1105

9, 3957E-01

1,0378E-01

7,6

66,62

11,4

88,6

940

0, 1361

4, 7181E-01

6,4213E-02

5,0

40,45

12,5

87,5

0, 0721

-

0

42,2

569,57

7,4

92,6

Ensaio ± 3
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0,0028

1,5077

4,2280E-03

0

0

-

-

525

0,0025

1,5781E+00

3,9351E-03

0,2

86,37

0,3

99,7

560

0,0247

1,4740E+00

3,6460E-02

0,7

53,61

1,3

98,7

585

0,0389

1,5324E+00

5,9651E-02

1,2

37,56

3,2

96,8

600

0,0483

1,4753E+00

7,1325E-02

1,0

21,79

4,5

95,5

645

0,0786

1,4567E+00

1,1444E-01

4,2

65,03

6,4

93,6

700

0,0936

1,2823E+00

1,2006E-01

6,4

74,21

8,7

91,3

735

0,1142

1,2178E+00

1,3902E-01

4,5

41,64

10,9

89,1

810

0,1040

1,0559E+00

1,0983E-01

9,3

82,30

11,3

88,7

880

0,1011

9,3957E-01

9,4986E-02

7,2

66,62

10,8

89,2

940

0,1233

4,7181E-01

5,8193E-02

4,6

40,45

11,4

88,6

0,0666

-

0

39,4

569,57

6,9

93,1

FIBRA E BETUME VERDE (A1)
Ensaio ± 1
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0,0221

1,5077

3,3295E-02

0

0

-

-

525

0,0397

1,5781E+00

6,2591E-02

2,6

86,37

3,1

96,9

560

0,0565

1,4740E+00

8,3262E-02

2,6

53,61

4,8

95,2

585

0,0396

1,5324E+00

6,0712E-02

1,8

37,56

4,8

95,2

600

0,0305

1,4753E+00

4,4996E-02

0,8

21,79

3,6

96,4

645

0,0608

1,4567E+00

8,8621E-02

3,0

65,03

4,6

95,4

700

0,0842

1,2823E+00

1,0796E-01

5,4

74,21

7,3

92,7

735

0,0875

1,2178E+00

1,0652E-01

3,8

41,64

9,0

91,0

810

0,1295

1,0559E+00

1,3674E-01

9,1

82,30

11,1

88,9

880

0,1391

9,3957E-01

1,3068E-01

9,4

66,62

14,0

86,0

940

0,1414

4,7181E-01

6,6718E-02

5,9

40,45

14,6

85,4

-

0,0755

-

0

44,4

569,57

7,8

92,2

Ensaio ± 2
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470,0

0,0175

1,5077

2,6406E-02

0

0

-

-

525,0

0,0355

1,5781E+00

5,6071E-02

2,3

86,37

2,6

97,4

560,0

0,0501

1,4740E+00

7,3801E-02

2,3

53,61

4,2

95,8

585,0

0,0342

1,5324E+00

5,2467E-02

1,6

37,56

4,2

95,8

600,0

0,0253

1,4753E+00

3,7322E-02

0,7

21,79

3,1

96,9

645,0

0,0537

1,4567E+00

7,8195E-02

2,6

65,03

4,0

96,0

700,0

0,0761

1,2823E+00

9,7522E-02

4,8

74,21

6,5

93,5

735,0

0,0782

1,2178E+00

9,5205E-02

3,4

41,64

8,1

91,9

810,0

0,1227

1,0559E+00

1,2953E-01

8,4

82,30

10,2

89,8

880,0

0,1315

9,3957E-01

1,2359E-01

8,9

66,62

13,3

86,7

940,0

0,1364

4,7181E-01

6,4369E-02

5,6

40,45

13,9

86,1

0, 0692

-

0

40,5

569,57

7,1

92,9

Ensaio ± 3
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0,0102

1,5077

1,5375E-02

0

0

-

-

525

0,0208

1,5781E+00

3,2793E-02

1,3

86,37

1,5

98,5

560

0,0294

1,4740E+00

4,3297E-02

1,3

53,61

2,5

97,5

585

0,0151

1,5324E+00

2,3198E-02

0,8

37,56

2,2%

97,8%

600

0,0043

1,4753E+00

6,2934E-03

0,2

21,79

1,0

99,0

645

0,0251

1,4567E+00

3,6593E-02

1,0

65,03

1,5

98,5

700

0,0391

1,2823E+00

5,0102E-02

2,4

74,21

3,2

96,8

735

0,0440

1,2178E+00

5,3623E-02

1,8

41,64

4,4

95,6

810

0,0812

1,0559E+00

8,5722E-02

5,2

82,30

6,3

93,7

880

0,0972

9,3957E-01

9,1297E-02

6,2

66,62

9,3

90,7

940

0,1106

4,7181E-01

5,2189E-02

4,3

40,45

10,6

89,4

0,0434

-

0

24,6

569,57

4,3

95,7

MATERIAL RECICLADO (B)
Ensaio ± 1
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0,6442

1,5077

9,7129E-01

0

0

-

-

525

0,6445

1,5781E+00

1,0171E+00

54,7

86,37

63,3

36,7

560

0,6214

1,4740E+00

9,1589E-01

33,8

53,61

63,1

36,9

585

0,6187

1,5324E+00

9,4815E-01

23,3

37,56

62,0

38,0

600

0,5871

1,4753E+00

8,6608E-01

13,6

21,79

62,4

37,6

645

0,5640

1,4567E+00

8,2156E-01

38,0

65,03

58,4

41,6

700

0,5631

1,2823E+00

7,2202E-01

42,4

74,21

57,2

42,8

735

0,5813

1,2178E+00

7,0791E-01

25,0

41,64

60,1

39,9

810

0,5303

1,0559E+00

5,5995E-01

47,5

82,30

57,8

42,2

880

0,5501

9,3957E-01

5,1683E-01

37,7

66,62

56,6

43,4

940

0,5567

4,7181E-01

2,6265E-01

23,4

40,45

57,8

42,2

0,5874

-

0

339,5

569,57

59,6

40,4

Ensaio ± 2
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0, 5751

1, 5077

8,6713E-01

0

0

-

-

525

0, 5760

1,5781E+00

9,0901E-01

48,8

86,37

56,6

43,4

560

0, 5225

1,4740E+00

7,7022E-01

29,4

53,61

54,8

45,2

585

0, 5248

1,5324E+00

8,0419E-01

19,7

37,56

52,4

47,6

600

0, 5162

1,4753E+00

7,6150E-01

11,7

21,79

53,9

46,1

645

0, 5231

1,4567E+00

7,6200E-01

34,3

65,03

52,7

47,3

700

0, 5477

1,2823E+00

7,0238E-01

40,3

74,21

54,3

45,7

735

0, 5830

1,2178E+00

7,1001E-01

24,7

41,64

59,4

40,6

810

0, 5133

1,0559E+00

5,4201E-01

47,0

82,30

57,0

43,0

880

0, 5271

9,3957E-01

4,9522E-01

36,3

66,62

54,5

45,5

940

0, 5071

4,7181E-01

2,3924E-01

22,0

40,45

54,5

45,5

0, 5378

-

0

314,2

569,57

55,2

44,8

Ensaio ± 3
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0,5943

1,5077

8,9596E-01

0

0

-

-

525

0,5865

1,5781E+00

9,2563E-01

50,1

86,37

58,0

42,0

560

0,5416

1,4740E+00

7,9833E-01

30,2

53,61

56,3

43,7

585

0,5253

1,5324E+00

8,0493E-01

20,0

37,56

53,4

46,6

600

0,5088

1,4753E+00

7,5066E-01

11,7

21,79

53,5

46,5

645

0,4972

1,4567E+00

7,2433E-01

33,2

65,03

51,0

49,0

700

0,5163

1,2823E+00

6,6204E-01

38,1

74,21

51,4

48,6

735

0,5178

1,2178E+00

6,3057E-01

22,6

41,64

54,3

45,7

810

0,4786

1,0559E+00

5,0540E-01

42,6

82,30

51,8

48,2

880

0,5084

9,3957E-01

4,7770E-01

34,4

66,62

51,6

48,4

940

0,5394

4,7181E-01

2,5448E-01

22,0

40,45

54,3

45,7

0,5286

-

0

304,9

569,57

53,5

46,5

MATERIAL RECICLADO (B1) - baixa ondulação
Ensaio ± 1
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0, 5655

1, 5077

8, 5266E-01

0

0

-

-

525

0, 5729

1, 5781E+00

9, 0410E-01

48,3

86,37

55,9

44,1

560

0, 5572

1, 4740E+00

8, 2127E-01

30,2

53,61

56,3

43,7

585

0, 5686

1, 5324E+00

8, 7133E-01

21,2

37,56

56,3

43,7

600

0, 5412

1, 4753E+00

7, 9841E-01

12,5

21,79

57,5

42,5

645

0, 4731

1, 4567E+00

6, 8916E-01

33,5

65,03

51,5

48,5

700

0, 4703

1, 2823E+00

6, 0302E-01

35,5

74,21

47,9

52,1

735

0, 4753

1, 2178E+00

5, 7877E-01

20,7

41,64

49,7

50,3

810

0, 4451

1, 0559E+00

4, 6995E-01

39,3

82,30

47,8

52,2

880

0, 4579

9, 3957E-01

4, 3020E-01

31,5

66,62

47,3

52,7

940

0, 4790

4, 7181E-01

2, 2600E-01

19,7

40,45

48,7

51,3

0, 5096

-

0

292,4

569,57

51,3

48,7

Ensaio ± 2
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0,5522

1,5077

8,3254E-01

0

0

-

-

525

0,5469

1,5781E+00

8,6310E-01

46,6

86,37

54,0

46,0

560

0,4916

1,4740E+00

7,2465E-01

27,8

53,61

51,8

48,2

585

0,4839

1,5324E+00

7,4159E-01

18,3

37,56

48,8

51,2

600

0,4380

1,4753E+00

6,4612E-01

10,4

21,79

47,8

52,2

645

0,4137

1,4567E+00

6,0271E-01

28,1

65,03

43,2

56,8

700

0,4762

1,2823E+00

6,1068E-01

33,4

74,21

45,0

55,0

735

0,5015

1,2178E+00

6,1071E-01

21,4

41,64

51,3

48,7

810

0,5184

1,0559E+00

5,4737E-01

43,4

82,30

52,8

47,2

880

0,5703

9,3957E-01

5,3579E-01

37,9

66,62

56,9

43,1

940

0,5286

4,7181E-01

2,4940E-01

23,6

40,45

58,2

41,8

-

0,5019

-

0

290,9

569,57

51,1

48,9

Ensaio ± 3
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0,5461

1,5077

8,2331E-01

0

0

-

-

525

0,5486

1,5781E+00

8,6573E-01

46,4

86,37

53,8

46,2

560

0,4622

1,4740E+00

6,8135E-01

27,1

53,61

50,5

49,5

585

0,4666

1,5324E+00

7,1508E-01

17,5

37,56

46,5

53,5

600

0,4659

1,4753E+00

6,8738E-01

10,5

21,79

48,3

51,7

645

0,4330

1,4567E+00

6,3069E-01

29,7

65,03

45,6

54,4

700

0,4608

1,2823E+00

5,9083E-01

33,6

74,21

45,3

54,7

735

0,4460

1,2178E+00

5,4318E-01

19,8

41,64

47,7

52,3

810

0,4085

1,0559E+00

4,3129E-01

36,5

82,30

44,4

55,6

880

0,4499

9,3957E-01

4,2267E-01

29,9

66,62

44,9

55,1

940

0,4800

4,7181E-01

2,2646E-01

19,5

40,45

48,1

51,9

0,4698

-

0

270,5

569,57

47,5

52,5

FIBROCIMENTO (C)
Ensaio ± 1
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0,4399

1,5077

6,6322E-01

0

0

-

-

525

0,4856

1,5781E+00

7,6631E-01

39,3

86,37

45,5

54,5

560

0,4673

1,4740E+00

6,8881E-01

25,5

53,61

47,5

52,5

585

0,4649

1,5324E+00

7,1243E-01

17,5

37,56

46,6

53,4

600

0,4476

1,4753E+00

6,6028E-01

10,3

21,79

47,2

52,8

645

0,4519

1,4567E+00

6,5822E-01

29,7

65,03

45,6

54,4

700

0,4807

1,2823E+00

6,1644E-01

35,1

74,21

47,2

52,8

735

0,4897

1,2178E+00

5,9637E-01

21,2

41,64

51,0

49,0

810

0,5085

1,0559E+00

5,3688E-01

42,5

82,30

51,6

48,4

880

0,5403

9,3957E-01

5,0766E-01

36,6

66,62

54,9

45,1

940

0,5547

4,7181E-01

2,6171E-01

23,1

40,45

57,1

42,9

0,4846

-

0

280,7

569,57

49,3

50,7

Ensaio ± 2
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida (W
m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0,4436

1,5077

6,6880E-01

0

0

-

-

525

0,4946

1,5781E+00

7,8047E-01

39,9

86,37

46,1

53,9

560

0,4939

1,4740E+00

7,2807E-01

26,4

53,61

49,2

50,8

585

0,4967

1,5324E+00

7,6111E-01

18,6

37,56

49,6

50,4

600

0,4856

1,4753E+00

7,1640E-01

11,1

21,79

50,8

49,2

645

0,4955

1,4567E+00

7,2181E-01

32,4

65,03

49,8

50,2

700

0,5335

1,2823E+00

6,8410E-01

38,7

74,21

52,1

47,9

735

0,5504

1,2178E+00

6,7029E-01

23,7

41,64

56,9

43,1

810

0,5573

1,0559E+00

5,8844E-01

47,2

82,30

57,4

42,6

880

0,5712

9,3957E-01

5,3672E-01

39,4

66,62

59,1

40,9

940

0,5687

4,7181E-01

2,6833E-01

24,2

40,45

59,7

40,3

0,5174

-

0

301,4

569,57

52,9

47,1

Ensaio ± 3
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0,4622

1,5077

6,9686E-01

0

0

-

-

525

0,5120

1,5781E+00

8,0801E-01

41,4

86,37

47,9

52,1

560

0,4939

1,4740E+00

7,2807E-01

26,9

53,61

50,1

49,9

585

0,4967

1,5324E+00

7,6111E-01

18,6

37,56

49,6

50,4

600

0,4856

1,4753E+00

7,1640E-01

11,1

21,79

50,8

49,2

645

0,4955

1,4567E+00

7,2181E-01

32,4

65,03

49,8

50,2

700

0,5335

1,2823E+00

6,8410E-01

38,7

74,21

52,1

47,9

735

0,5504

1,2178E+00

6,7029E-01

23,7

41,64

56,9

43,1

810

0,5573

1,0559E+00

5,8844E-01

47,2

82,30

57,4

42,6

880

0,5712

9,3957E-01

5,3672E-01

39,4

66,62

59,1

40,9

940

0,5687

4,7181E-01

2,6833E-01

24,2

40,45

59,7

40,3

-

0,5206

-

0

303,4

569,57

53,3

46,7

CERÂMICA
Ensaio ± 1
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0,0658

1,5077

9,9167E-02

0

0

-

-

525

0,0972

1,5781E+00

1,5347E-01

6,9

86,37

8,0

92,0

560

0,1229

1,4740E+00

1,8116E-01

5,9

53,61

10,9

89,1

585

0,1629

1,5324E+00

2,4965E-01

5,4

37,56

14,3

85,7

600

0,1813

1,4753E+00

2,6747E-01

3,9

21,79

17,8

82,2

645

0,1928

1,4567E+00

2,8091E-01

12,3

65,03

19,0

81,0

700

0,2588

1,2823E+00

3,3181E-01

16,8

74,21

22,7

77,3

735

0,2832

1,2178E+00

3,4491E-01

11,8

41,64

28,4

71,6

810

0,3433

1,0559E+00

3,6253E-01

26,5

82,30

32,2

67,8

880

0,3825

9,3957E-01

3,5935E-01

25,3

66,62

37,9

62,1

940

0,4480

4,7181E-01

2,1137E-01

17,1

40,45

42,3

57,7

0,2308

-

0

132,0

569,57

23,2

76,8

Ensaio ± 2
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0,0640

1,5077

9,6440E-02

0

0

-

-

525

0,0959

1,5781E+00

1,5126E-01

6,8

86,37

7,9

92,1

560

0,1428

1,4740E+00

2,1043E-01

6,3

53,61

11,8

88,2

585

0,2120

1,5324E+00

3,2492E-01

6,7

37,56

17,8

82,2

600

0,2546

1,4753E+00

3,7566E-01

5,3

21,79

24,1

75,9

645

0,3125

1,4567E+00

4,5527E-01

18,7

65,03

28,8

71,2

700

0,3789

1,2823E+00

4,8582E-01

25,9

74,21

34,9

65,1

735

0,4105

1,2178E+00

4,9990E-01

17,3

41,64

41,4

58,6

810

0,4380

1,0559E+00

4,6245E-01

36,1

82,30

43,8

56,2

880

0,4475

9,3957E-01

4,2044E-01

30,9

66,62

46,4

53,6

940

0,4700

4,7181E-01

2,2177E-01

19,3

40,45

47,6

52,4

0,2933

-

0

173,2

569,57

30,4

69,6

Ensaio ± 3
Comp.(nm)

Valores de
refletância
(ALTA II)

Irradiância
(W*m-2*nm-1)l

Irradiância
(refletida)
(W*m-2*nm-1)

Integral de
área da
irradiação Espectro solar
padrão energia
refletida
(W m-2)

Integral de
área da
irradiação Espectro
solar padrão energia total
(W m-2)

Refletância
total no
intervalo
(%)

Absortância
total no
intervalo
(%)

470

0,0607

1,5077

9,1465E-02

0

0

-

-

525

0,0934

1,5781E+00

1,4735E-01

6,6

86,37

7,6

92,4

560

0,1440

1,4740E+00

2,1232E-01

6,3

53,61

11,7

88,3

585

0,2130

1,5324E+00

3,2642E-01

6,7

37,56

17,9

82,1

600

0,2624

1,4753E+00

3,8717E-01

5,4

21,79

24,6

75,4

645

0,3288

1,4567E+00

4,7890E-01

19,5

65,03

30,0

70,0

700

0,3926

1,2823E+00

5,0341E-01

27,0

74,21

36,4

63,6

735

0,4219

1,2178E+00

5,1373E-01

17,8

41,64

42,8

57,2

810

0,4407

1,0559E+00

4,6533E-01

36,7

82,30

44,6

55,4

880

0,4541

9,3957E-01

4,2665E-01

31,2

66,62

46,9

53,1

940

0,4674

4,7181E-01

2,2052E-01

19,4

40,45

48,0

52,0

0,2981

-

0

176,6

569,57

31,0

69,0

APÊNDICE C ± Certificados de calibração dos termopares usados nas câmaras de
desempenho térmico

