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CONSÓRCIO BRASILEIRO DE SUPERFÍCIES FRIAS E DESEMPENHO 

TERMOENERGÉTICO DE EDIFICAÇÕES COM COBERTURAS DE ALTA 
REFLETÂNCIA SOLAR 

 
O conceito de superfícies frias surgiu da necessidade de reduzir as ilhas de calor nas 

cidades e de reduzir a energia necessária para o conforto térmico em 

edifícios.  Superfícies frias são superfícies de baixa absortância e alta refletância da 

radiação solar, ou seja, aquecem menos que uma superfície convencional com o mesmo 

acabamento. Neste contexto foi criada a CBSF, o Consórcio Brasileiro de Superfícies 

Frias. 

Diana Csillag, Coordenadora Executiva do CICS conversou com a Dra. Márcia Shirakawa, 

com o Prof. Deivis Marinoski, com o Prof. Roberto Lamberts e com a Dra. Vera Hachich 
 

 

 

 

CICS: O Consórcio Brasileiro de Superfícies 
Frias, CBSF, foi proposto para criar 
condições técnicas e institucionais para 
que as superfícies frias cheguem ao 
mercado com desempenho e durabilidade. 
O que o consórcio alcançou nestes anos? 
Poderia citar alguns de seus feitos e quais 
serão os próximos passos? 
 

Marcia: Os telhados frios, com alta 

refletância e emissividade, vem sendo 

utilizados em diferentes países para mitigar 

os efeitos das ilhas de calor urbana, para 

economia de energia no condicionamento 

de ar e para melhorar o conforto térmico 

em edifícios.  Quando pensamos em 

superfícies frias, a ideia é avaliar diferentes 

superfícies que incluem telhados, fachadas, 

pisos e pavimentos, por exemplo.  Desde o 

lançamento do Consórcio Brasileiro de 

Superfícies Frias – CBSF em 2015 na Feicon 

Batimat, temos utilizado métodos 

normalizados internacionais para avaliação 

da refletância e emissividade em diferentes 

materiais de construção e avaliação dos 

parâmetros que influenciam a durabilidade 

da refletância. 

 

Por exemplo, é fácil obter um material de 

alta refletância solar no início de sua vida 

útil, mas a avaliação ao longo do tempo é 

importante, pois a queda da refletância 

ocorre inevitavelmente e os fatores que 

reduzem esta refletância nas condições 

ambientais brasileiras não estavam bem 
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estabelecidos. A pesquisa financiada pelo 

CBSF, possibilitou estabelecer parâmetros 

para avaliação ao envelhecimento natural. 

Foram implantadas quatro estações de 

envelhecimento em: São Paulo, SP, 

Pirassununga, SP, São Sebastião, SP e 

Belém, PA. O ambiente de exposição 

influenciou a degradação da refletância. 

Após três anos de envelhecimento, Belém 

foi o local onde ocorreu a maior redução da 

refletância. A hipótese inicial que o 

crescimento microbiano iria influenciar a 

redução da refletância foi confirmada, os 

organismos fototróficos (algas e 

cianobactérias que usam luz solar como 

fonte de energia) foram preponderantes na 

degradação da refletância em clima com 

elevado índice pluviométrico, como é o caso 

de Belém. Já em São Paulo, onde a 

condensação noturna ocorre na superfície 

dos materiais, fungos filamentosos escuros 

e levedura negras foram mais frequentes.  

 

Adicionalmente, o LabEEE da Universidade 

Federal de Santa Catarina, parceira do CBSF 

efetuou simulações computacionais 

termoenergéticas para três tipologias de 

edificações em cinco zonas bioclimáticas do 

Brasil, avaliando telhados com refletância 

de 0,1 a 0,9.  

 

Nas próximas etapas será necessário 

investir em testes acelerados com 

intemperismo em câmaras de 

intemperismo com UV e arco de xenônio, 

por exemplo e posterior crescimento de 

microrganismos em condições de 

laboratório que mimetizem diferentes 

ambientes no Brasil. Assim, os fabricantes 

de materiais de construção com superfícies 

de alta refletância poderão prever o 

desempenho de seus produtos, ressalta-se, 

no entanto, que estes testes nunca irão 

substituir o envelhecimento natural. 

Também será importante iniciarmos 

estudos sobre a influência da degradação da 

refletância das fachadas ao longo do tempo 

e a influência no desempenho térmico. 

Métodos que possam fazer a avaliação da 

refletância in situ em telhados e fachadas já 

envelhecidas também necessitarão ser 

padronizados; neste sentido a Escola 

Politécnica da USP já adquiriu um 

refletômetro portátil muito versátil que 

poderá avaliar superfícies de edifícios. 

Estamos buscando aumentar as parcerias 

para investir em pesquisas científicas na 

área de superfícies frias para aumentar a 

durabilidade dos produtos frios do mercado 

brasileiro.  

 

CICS: No âmbito do CBSF foram feitos 

estudos com simulações para três 

tipologias: residencial padrão MCMV, 

escola e galpão. Foi aferido os impactos de 

determinadas coberturas sobre o consumo 

energético e conforto térmico das 

edificações. Você poderia detalhar como 

foram feitas e quais os resultados destas 

simulações e como isto pode influenciar 

em projetos? 

Deivis Marinoski: Decidimos avaliar estas 

três tipologias arquitetônicas: residência 

unifamiliar (43m²), escola (500m²) e galpão 

(5000m²). As tipologias foram simuladas 

supondo a sua implantação em cinco 

cidades brasileiras, localizadas em 

diferentes regiões climáticas: Santa Maria 

(RS), São Paulo (SP), Brasília (DF), Palmas 

(TO) e Belém (PA). Os parâmetros gerais 

construtivos de cada tipologia foram 

mantidos sempre fixo, sendo alterada 

apenas a refletância solar das coberturas. 

Foram então avaliados nove níveis de 

refletância solar na cobertura, começando 

em 0,1 até a chegar à refletância de 0,9. No 

total foram estudados 135 casos.   

No caso da simulação da residência 

unifamiliar seguimos a metodologia da 

proposta de revisão da NBR 15575, que está 

em andamento agora em 2020. Neste caso, 

a refletância de referência da cobertura 

para o nível mínimo de desempenho é 0,4. 

Já para as simulações da tipologia da escola 

e do galpão seguimos a metodologia da 

instrução normativa do INMETRO, para 
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avaliação da eficiência energética de 

edificações comerciais, de serviços e 

públicas (INI-C). Nesta outra metodologia a 

refletância solar de referência para a 

cobertura é 0,2. 

De maneira geral observamos melhorias 

significativas nos indicadores de 

desempenho térmico da edificação com o 

aumento da refletância solar da cobertura 

em todos os climas.  

Por exemplo, no caso da residência 

unifamiliar na cidade de Brasília, apenas 

com ventilação natural, considerado que a 

refletância da cobertura passe de 0,4 para 

0,9, a quantidade de horas ocupadas dentro 

de uma faixa de temperatura interna 

aceitável (entre 18-26⁰C) aumenta em 24% 

durante os meses de verão. De modo 

simplificado, podemos dizer que durante os 

meses de dezembro a março o ocupante 

ganharia até 28 dias a mais com uma 

condição térmica aceitável dentro da 

residência.  

Algo que também chama muito atenção é a 

grande redução do aquecimento da 

cobertura que a melhoria da refletância 

solar proporciona. Em todos os casos vimos 

reduções na temperatura externa máxima 

da cobertura chegando a mais de 50%. Por 

exemplo, em um galpão em São Paulo, 

quando a refletância solar da cobertura 

passa de 0,1 para 0,9, a temperatura 

máxima da superfície externa da telha cai 

de aproximadamente 75⁰C para 31⁰C, uma 

redução de 44⁰C. 

Avaliamos também o impacto da melhoria 

da refletância solar da cobertura sobre o 

consumo de energia elétrica quando temos 

ambientes que utilizam ar-condicionado. 

Por exemplo, para a tipologia escolar 

avaliada na cidade de Belém, considerando 

que a refletância da cobertura mude de 0,2 

para 0,9, conseguimos observar uma 

redução de 21% no consumo e no custo de 

energia elétrica anual voltada para 

climatização. 

Embora os resultados do estudo sejam 

simulações aplicadas a casos específicos, e 

que extrapolações diretas para condições 

diferentes contenham incertezas, os 

resultados observados demostram 

claramente o potencial desta estratégia de 

projeto. Assim, esperamos que este tipo de 

informação contribua para a tomada de 

decisão de projetistas e construtores, 

visando à melhoria do desempenho térmico 

e energético das edificações brasileiras.  

CICS: A grau de refletância das superfícies 

não permanece o mesmo ao longo do 

tempo. Como você enxerga a avaliação de 

sistema construtivo de coberturas, usando 

o conceito da degradação da absortância 

das superfícies? 

Vera Hachich: Os sistemas de cobertura 

impactam diretamente no desempenho 

térmico do edifício habitacional. A escolha 

adequada dos sistemas de cobertura, 

incluindo os produtos ou materiais que 

ficarão expostos ao intemperismo do ponto 

de vista das suas características de 

absortância αcob (absortância à radiação 

solar da superfície externa da cobertura), é 

uma condição necessária para se atingir 

uma adequada condição de habitabilidade. 

O que ocorre é que a exposição dos 

produtos/materiais da superfície externa ao 

intemperismo leva a degradação das 

propriedades da absortância. Esse efeito 

pode ocorrer em intervalos inferiores de 

tempo do que o previsto para a 

manutenção do sistema e impactará na 

condição térmica dos ocupantes da 

edificação. 

No entanto, deve-se atentar que o valor da 

absortância à radiação solar é obtida a 

partir de ensaios realizados no produto 

novo e portanto, sem considerar a 

degradação do desempenho da superfície 
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no período de ocorrência de intervenções 

de manutenção, previstas no Manual de 

Uso, Operação e Manutenção. 

A revisão da norma de desempenho 

NBR15575 propõe que a avaliação do 

desempenho térmico seja feita, tanto para 

o cálculo simplificado como para a 

simulação computacional, com o valor da 

αcob - absortância à radiação solar da 

superfície externa da cobertura - 

considerando a degradação do 

desempenho da superfície. A norma cita 

que ao adotar procedimentos para a 

analisar o desempenho térmico, 

recomenda-se observar o efeito da 

degradação sobre os valores de 

absortância, de modo a melhor refletir o 

comportamento térmico da unidade 

habitacional no período de ocorrência de 

intervenções de manutenção.  

A velocidade da degradação da absortância 

dependerá de uma série de fatores, desde a 

natureza orgânica ou inorgânica da 

superfície exposta; condições e tempo de 

exposição do local e a presença e 

intensidade dos agentes de degradação 

daquela superfície. A norma trará um anexo 

informativo com um exemplo de resultados 

de absortância após três anos de exposição 

natural em condições brasileiras de 

superfícies objeto de estudo, bem como 

formas de se obter os valores de 

degradação da absortância de superfícies, 

através de exposição natural. 

Os limites da αcob definem a transmitância 

térmica de referência que deve ser atendida 

pelas coberturas. Quanto maior a 

absortância, maiores serão os cuidados com 

a geometria e escolha dos materiais e 

soluções construtivas para o sistema de 

cobertura, de maneira a propiciar o mínimo 

desempenho térmico da edificação 

habitacional. Na medida que os valores de 

absortância sejam piores, maiores serão as 

preocupações do projetista com o sistema 

de cobertura. 

Desta forma, quando adotados os 

procedimentos para a análise de 

desempenho térmico, devem ser 

observadas as situações dependentes de 

valores da absortância inicial (produto 

novo) para sua condição de desempenho 

mínimo ser aprovada. Tais situações 

poderão ser objeto de maior atenção, 

procurando-se encontrar melhores 

soluções de projeto, ventilação, 

sombreamento ou de materiais de 

envoltória que possam atender ao critério 

com folga, já se prevendo a possível 

degradação da absortância. 

CICS: O que mudou na PARTE 1 da norma 
de desempenho em relação com a Norma 
Vigente, para simulação de desempenho 
térmico? 

Roberto Lamberts: A simulação de 

desempenho na norma atual considera 

apenas um dia típico de verão e um dia de 

inverno e isto não permitia avaliar a 

intensidade de cada uma destas estações. 

Além disso, a simulação desprezava cargas 

térmica internas resultantes da ocupação e 

a forma como a residência era operada, uso 

da ventilação natural e eventual uso do ar-

condicionado. 

Na nova versão a avaliação é feita durante 

um ano inteiro considerando arquivos 

climáticos horários e as formas de 

operação, naturalmente ventilado e quando 

condicionado artificialmente. Para o 

desempenho mínimo apenas naturalmente 

ventilado é obrigatório, mas para os níveis 

de desempenho intermediário e superior a 

carga térmica anual integrada também é 

avaliada. A edificação é comparada com ela 

mesmo com componentes de referência.  O 

resultado é uma avaliação mais completa 

que representa melhor a forma como a 

edificação é usada e permite a integração 
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com a etiquetagem de nível de eficiência 

energética PBE Edifica.   

 

CICS: Qual a importância da consideração 

da absortância e das superfícies frias com a 

etiquetagem PBE Edifica? A Degradação é 

abordada? 

Roberto Lamberts: Na norma usamos o 

termo “absortância solar”, ou seja, o quanto 

será absorvido da radiação solar incidente, 

mas também poderíamos usar a 

“refletância solar”, ou seja, o quanto será 

refletido da radiação solar incidente. Esta 

propriedade é muito importante nos 

sistemas construtivos que usamos no Brasil 

(baixo isolamento térmica) e já se mostrava 

uma variável das mais importantes mesmo 

no método antigo. Embora a degradação já 

devesse ser considerada pela abrangência 

da NBR 15575 que considera a durabilidade, 

percebemos que o mercado ainda não 

apresentava estudos de degradação de seus 

produtos de acabamento externo.  

Pelas discussões durante o processo de 

aprovação do novo método percebemos 

que as construtoras e os 

projetistas esperam uma mobilização dos 

fabricantes para o fornecimento das curvas 

de degradação especificas para cada 

produto. 

 

 

 


