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RESUMO 

 

A exposição direta da edificação ao meio externo causa ao longo do tempo à deterioração 

das telhas presentes na cobertura, em virtude da ação da radiação ultravioleta, do acúmulo 

de sujeira/pó e da ação da poluição urbana. Diante deste cenário, este trabalho objetivou 

quantificar os impactos ocasionados pela ação do intemperismo nos níveis de refletância de 

telhas cerâmicas. Para a determinação da refletância de telhas novas e envelhecidas 

realizou-se medições com o auxílio do aparelho denominado de Alta Reflectance 

Spectrometer fabricado pela Venier Software Tecnology. Os resultados indicaram que a 

ação do intemperismo impactou consideravelmente nos níveis de refletâncias das telhas 

cerâmicas envelhecidas, reduzindo sua refletância em 45%, o que corrobora com maior 

estoque de energia dentro do dossel urbano e maior quantidade de energia sendo conduzida 

para dentro do edifício, afetando o desempenho termo energético das edificações. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Vários são os fatores climáticos que determinam o microclima nas cidades e no entorno 

das edificações, entre os quais se pode citar a radiação solar incidente sobre os materiais 

que compõem o sistema urbano, a temperatura do ar, umidade do ar e velocidade dos 

ventos. Estes parâmetros influenciam diretamente na transferência de calor que ocorre 

entre o meio ambiente e as edificações por meio do envelope construtivo. Destaca-se que a 

emissão térmica de radiação de ondas longas e a refletância das superfícies que compõem o 

tecido urbano são responsáveis pela formação de um clima local com características 

específicas. Por este motivo, a diminuição da temperatura superficial e elevação da 

refletância dos materiais contribuem diretamente para a mitigação dos efeitos negativos 

das ilhas de calor e melhoria das condições climáticas das cidades. A capacidade que um 

corpo tem de emitir ondas longas está relacionada com a propriedade térmica denominada 

de emitância que, segundo a NBR 15220-1 (ABNT, 2005a), se refere a taxa de emissão de 

radiação por unidade de área. Por outro lado, a refletância é definida como o quociente da 

taxa de radiação solar refletida por uma superfície pela taxa de radiação solar incidente 

sobre esta mesma superfície. Como o balanço de energia no meio urbano e nas edificações 

é dependente da radiação solar incidente sobre suas superfícies externas, as refletâncias 

destas superfícies são importantes com vistas a determinar o potencial efeito que a radiação 

solar terá no desempenho térmico dos ambientes urbanos, bem como das edificações nele 

inseridas (Dornelles e Sichieri, 2014). 

 

A exposição direta da edificação ao meio externo, causa ao longo do tempo à deterioração 

das telhas presentes no sistema da cobertura, em virtude da ação da radiação ultravioleta, 



do acúmulo de sujeira/pó e da ação da poluição urbana, desencadeando assim alteração das 

propriedades físicas de rugosidade e de cor deste sistema construtivo. Em decorrência 

disso, constata-se que a refletância dos componentes da cobertura sofre alteração, podendo 

este parâmetro ser elevado ou diminuído, dependendo do tipo de degradação sofrida. A 

diminuição dos níveis de refletância impacta em ganhos de energia por parte do sistema de 

cobertura das edificações, influenciando não somente os ambientes internos, mas também 

promovendo maior estoque de energia dentro do dossel urbano, alterando o balanço de 

energia das cidades, o que pode corroborar na intensificação do fenômeno de ilhas de calor 

urbana (ICU) (Gartland, 2010). Nesse sentido, é primordial que a diminuição dos efeitos 

das ilhas de calor se inicie na escala dos edifícios e seus materiais, trazendo benefícios para 

o homem e o meio ambiente. 

 

Seker e Tavil (1996) demonstraram que a falta de manutenção nos materiais afeta a sua 

rugosidade e que a cada 1mm de acréscimo na rugosidade média, a refletância da 

superfície se reduz em cerca 23%, o que indica a necessidade de se realizar manutenções 

periódicas no sistema de cobertura. As manutenções podem ser feitas de várias formas 

como, por exemplo, através de simples esfregação com esponja e uso de detergente ou 

alvejante, conforme sugerido por Akbari et al. (2005), e dependendo do tipo da 

manutenção aplicada, é possível restabelecer entre 90 e 100% de sua refletância original. É 

importante destacar que a manutenção das telhas reduz a sua rugosidade superficial, a qual 

é responsável pela inter-reflexão da radiação incidente sobre a superfície, o que aumenta a 

quantidade de energia radiante absorvida (Roriz, 2007). Por outro lado, a cor da superfície 

tem forte relação com a propriedade de refletância, sendo que quanto mais clara a 

superfície, maior será a sua refletância. Destaca-se que acúmulos de materiais sobre as 

superfícies e a proliferação de fungos e musgos, devido a presença de umidade nos 

materiais usualmente utilizados no sistema de cobertura, tendem a modificar a cor destes 

elementos, reduzindo a sua refletância ao longo do tempo. 

 

A refletância dos materiais na região do visível (382-780nm) e do infravermelho (782-

2500nm) em conjunto representam aproximadamente 89% de toda a radiação que incide na 

superfície terrestre, enquanto a refletância dos materiais no intervalo do ultravioleta (290 - 

380nm) é a menor parcela (apenas 11%), sendo esta última responsável pela 

suscetibilidade dos materiais a degradações e descolorações em função de sua exposição ao 

tempo (Ferreira e Prado, 2003). Destaca-se que a ação do intemperismo tende a diminuir a 

refletância de materiais claros e aumentar a refletância de materiais escuros. Bretz e Akbari 

(1997) estudaram o efeito do envelhecimento provocado em 26 tipos de telhados de alta 

refletância e observaram que a refletância dos materiais diminui aproximadamente 15% no 

primeiro ano de utilização. Mais recentemente, Akbari et al. (2005) comprovaram que que 

com o intemperismo as refletâncias dos componentes das coberturas são progressivamente 

afetadas pela radiação ultravioleta e por acúmulo de pó, sujeira e poluição urbana, 

demonstrando que o envelhecimento reduz as elevadas refletâncias iniciais destes 

componentes, pois o pó e outros detritos urbanos acumulados sobre as superfícies 

geralmente apresentam refletâncias médias. 

 

No Brasil, alguns estudos têm se dedicado a pesquisar a influencia da refletância dos 

componentes da cobertura. Ferreira e Prado (2003) apresentaram resultados da medição de 

refletância de materiais novos utilizados em coberturas de edifícios no Brasil. A refletância 

envelhecida foi estimada por meio da equação proposta pela Comissão de Energia da 

Califórnia. Os autores constataram que as cerâmicas brancas e vermelhas apresentaram 

refletância após envelhecimento similar aos materiais metálicos, com valores médios de 



albedo em torno de 55%, porém os materiais metálicos atingem temperaturas superficiais 

muito mais altas devido a sua menor emissividade. Bonin e Pezzuto (2013) investigaram os 

materiais construtivos de cobertura focando na refletância das telhas cerâmicas. As telhas 

que apresentaram maior refletância foram as de cor branca e branca mesclada, com 45,03% 

e 47,05% respectivamente. Já as telhas vermelhas com tonalidades diferentes apresentaram 

valores entre 25,28% até 38,27%. Dornelles e Sichieri (2014) avaliaram os efeitos 

causados pela exposição ao intemperismo natural sobre as refletâncias de tintas brancas 

para uso como revestimento de coberturas. A tinta branca convencional foi a que 

apresentou menor redução em sua refletância solar (11,9%), seguida pelas tintas refletivas 

(13,5%) e pelas tintas com microesferas cerâmicas (15,8%).  

 

Nesse contexto, pretende-se investigar como a degradação provocada pelo intemperismo 

modifica as propriedades físicas dos materiais construtivos de cobertura de edifícios, 

especificamente a refletância das telhas cerâmicas, usualmente utilizadas no sistema de 

cobertura. 

 

2  OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi quantificar os impactos ocasionados nos níveis de refletância 

de telhas cerâmicas devido à ação do intemperismo. 

 

3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  Materiais  

 

Para quantificar a refletância das telhas, foram selecionados cinco exemplares do modelo 

de telhas novas do tipo romana (figura 1), comumente encontradas no mercado nacional, e 

de telhas romanas que se encontravam com mais de 20 anos de uso (figura 2). As telhas 

escolhidas apresentavam diferentes graus de degradação, de forma a se obter 

representatividade do efeito da ação do intemperismo e envelhecimento. A região onde as 

telhas foram coletadas se caracteriza por ser de clima Tropical Continental, do tipo semi-

úmido (classificação AW de Köppen) e pertencente à Zona Bioclimática 7, definida na 

NBR 15220-Parte 3 (ABNT, 2005b). O estudo foi desenvolvidado no Laboratório de 

Tecnologia e Conforto Ambiental (LATECA) da Universidade Federal de Mato Grosso 

durante o periodo de agosto a dezembro de 2015. 

 

 
 

Fig. 1 Telhas cerâmicas novas 
 

 



  
 

Fig. 2 Telhas cerâmicas degradadas pela ação do intemperismo 

3.2  Medições de Refletâncias 

 

Para a determinação da refletância, foram feitas medições com o auxílio do aparelho 

denominado de Alta Reflectance Spectrometer fabricado por Venier Software Tecnology 

(figura 3). O aparelho possibilita a medição de refletâncias correspondentes a radiações em 

onze diferentes comprimentos de onda entre 470 e 940nm (nanômetros), os quais sete 

destes comprimentos de onda são na região visível: 470nm (Blue), 525nm (Cyan), 560nm 

(Green), 585nm (Yellow), 600nm (Orange), 645nm (Red), 700nm (Deep Red) e quatro se 

encontram na região do infravermelho: 735nm (IR1), 810nm (IR2), 880nm (IR3) e 940nm 

(IR4).  

 
 

 
 

Fig. 3 Alta Reflectance Spectrometer 

 

De acordo com Pereira et al. (2016), as curvas espectrais dos equipamentos ALTA II 

alcançaram uma boa aproximação com a curva e valores de referência obtidos com 

espectrofotômetro, considerando os onze comprimentos de onda do aparelho (470 a 

940nm). Entretanto, ao se comparar a refletância solar total obtida por meio do mesmo 

equipamento, de 300 a 2500nm, observou-se uma incerteza máxima absoluta na ordem de 

10% entre os aparelhos. 

3.3  Procedimento das Medições 

 

As telhas novas tiveram suas refletâncias avaliadas para a condição de seca e umidecidas, 

após submerção em água durante alguns minutos (figura 4). Ja as telhas degradadas, 

tiveram suas refletâncias avaliadas na condição de sujas (logo após a retiradas do telhado), 

limpas, após a aplicação de água e esponja, sem no entanto haver uma limpeza profundas 

(eliminado apenas os depositivos superficiais) e úmidas, seguindo o mesmo procedimento 

aplicado nas telhas novas. O procedimento de limpeza realizado teve como propósito 

simular os efeitos provocados pela chuva. 



 

 
 

Fig. 4 Telhas submersas na água 

 

 

4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Como se pode observar na figura 5, as telhas novas foram as que apresentaram os maiores 

níveis de refletância em todos os comprimentos de onda. Por outro lado, ao umidece-la, 

como ocorre durante uma chuva, constatou-se que há redução dos seus níveis de 

refletância. Assim, a refletância total que era de 40%, se reduziu para 32,5%, conforme 

apresentado tabela 1. Nota-se que o nível de refletância se aproxima do valor superior 

encontrado por Bonin e Pezzuto (2013) e que o umedecimento representa um impacto nos 

níveis de refletância de 18,75%. O comportamento era esperado visto que a telha se 

escurece com a presença da água. A redução observada indica que logo após as 

preciptações, há uma tendencia de maior absorção térmica nos telhados quando se utiliza 

telhas cerâmicas. Por outro lado, quando úmidas, parte da radiação solar que atinge as 

telhas não é somente utilizada para aquece-la (calor sensível) mas também para evaporar a 

água presente na mesma (calor latente), o que pode contrabalancear os ganhos térmicos 

advindos da menor refletância.  

 

As telhas degradadas pela ação do intemperismo foram as que apresentaram menores 

níveis de refletâncias em todos os comprimentos de onda em virtude do seu escurecimento 

e elevação da sua rugosidade (tabela 1). Quando sujas, os níveis de refletância reduziram 

para 17%. Quando lavadas e secas, simulando a ação de uma chuva, os níveis em pouco 

foram elevados, passando para 22%. Na condição de úmida, os níveis de refletância 

novamente reduziram para 16,5%, praticamente iguais ao da telha suja. Assim, o impacto 

da umidade é maior nas telhas novas do que nas degradadas pela ação do intemperismo. 

 

Tabela 1 Valores médios das refletâncias das amostras das telhas cerâmicas 

 

Telha 

Cerâmica 
Nova/ Suja 

Nova/ 

Umedecida 

Degradada/ 

Suja 

Degradada/ 

Limpa 

Degradada/ 

Umedecida 

Infravermelho 

(735-940nm)  
50% 43% 24% 29% 23% 

Visível                 

(470-700nm) 
33% 25% 12% 17% 11% 

Total (solar)     

(470-940nm) 
40,0% 32,5% 17,0% 22,0% 16,5% 

 

 



Em termos percentuais, a ação do intemperismo impactou consideravelmente nos níveis de 

refletâncias das telhas cerâmicas, reduzindo sua refletância, na condição de nova e limpa, 

em aproximadamente 235%, o que corrobora com maior estoque de energia no dossel 

urbano e maior quantidade de energia sendo conduzida para dentro do edifício, afetando 

desta forma o seu desempenho termo energético. 

 

 
 

Fig. 5 Níveis de Refletância nos comprimentos de onda na condição de telha nova 

seca, nova úmida, envelhecia suja, envelhecida limpa e envelhecia suja.  

 

5  CONCLUSÃO 

 

A degradação provocada pelo efeito das intempéries impactou consideravelmente nos 

níveis de refletância nas telhas cerâmicas que são usualmente utilizadas no sistema de 

coberturas das edificações. Desta forma, torna-se importante realizar reabilitações 

periódicas nestes sistemas, que podem ocorrer por meio de manutenções através de 

limpezas ou em casos extremos, por meio de substituições das telhas envelhecidas ao longo 

dos anos de utilização. Estas estratégias, além de melhorar as condições estéticas do 

sistema de cobertura, evitam que as edificações absorvam maior quantidade de energia 

solar, reduzindo a quantidade de energia que será conduzida para dentro do edifício, além 

de corroborar para que sejam estocadas menores quantidade de energia dentro do dossel 

urbano. 

 

Para trabalhos futuros, recomenda-se avaliar o impacto da alteração da rugosidade e da cor 

em outros tipos de telhas, como as de concreto e fibrocimento, devido à ação do 

intemperismo. Simulações computacionais poderão ser realizadas com intuito de 

quantificar o efeito ocasionado pela degradação no desempenho térmico dos edifícios e no 

meio urbano. 
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