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Resumo:O presente trabalho apresenta uma pesquisa sobre a análise das condições térmicas de uma
Biblioteca setorial, localizada na cidade de Juiz de Fora, MG. O clima da cidade, tropical de altitude,
apresenta temperaturas médias na faixa de 18ºC a 22ºC, com duas estações bem definidas, estando na
zona de conforto na maior parte do ano, segundo a carta bioclimática de Givoni. Apesar do clima
favorável, se os ambientes construídos não se apresentarem adequados as características locais da região,
pode ocasionar aos usuários cansaço, sonolência, stress, redução da atenção e concentração. Nesse
contexto, o objetivo geral é avaliar as condições de desempenho térmico dos materiais empregados nas
fachadas da Biblioteca setorial, através de equipamento capaz de medir e reproduzir em imagem a
radiação infravermelha emitida pelos objetos. O procedimento metodológico envolve avaliações
qualitativos e quantitativos, sendo estruturado em três etapas: (1) avaliação da edificação em função da
zona bioclimática 3; (2) identificação dos materiais empregados nas fachadas; (3) medições in loco
utilizando o equipamento Câmera Infravermelha gerando imagens térmicas. Os resultados obtidos mostra
a ação da radiação solar direta na fachada ocorrendo aumento da temperatura dos materiais e
consequentemente influenciando o ambiente interno. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata-se da análise térmica dos materiais empregados nas fachadas 

e a consequência da radiação emitida para o ambiente interno. A radiação solar absorvida 

pelas superfícies exteriores causa armazenamento de calor e poderá ser transmitido por 

condução ou convecção, podendo ocorrer o aquecimento e provocar desconforto no espaço 

interno, na qual gera o aumento de condicionantes ativos (climatização artificial) nos 

ambientes. A escolha pela biblioteca para investigação se deu em função da grande utilização 

nos três turnos de funcionamento e pela falta de conforto térmico dos ambientes manifestada 

pelos usuários em investigação prévia
1
 e por não ter ar condicionado no local. Assim, “medir, 

analisar e comparar as variáveis ambientais e pessoais a padrões determinados por Normas 

existentes é o objeto de estudo e prática das pesquisas em conforto térmico” (PINTO, 2011, 

p.13). De acordo com Bartholomei (2003, p.1):  

A sensação de bem-estar dos usuários de uma edificação está relacionada às 
condições estabelecidas pela interação entre a edificação e o ambiente ao seu redor. 
Essa interação é, provavelmente, o critério mais determinante do sucesso de um 
projeto e da valorização da qualidade dos ambientes internos e externos de uma 
edificação. 

  

Com isso, o ambiente confortável traz para o usuário o bem-estar e o desempenho 

descrito por norma, entretanto se o mesmo não se apresenta confortável como altamente 

aquecido ou resfriado, pode gerar desconforto como cansaço, sonolência, estresse, além de 

redução da atenção e concentração. 

Para o estudo mencionado foi realizado revisão bibliográfica sobre a termografia e 

pesquisas desenvolvidas com utilização de câmera infravermelha e desempenho térmico, 

assim como análise das metodologias e resultados. Dentre os autores podemos destacar: 

Cortizo (2007), os resultados obtidos com a termografia se baseiam na distribuição de 

temperaturas superficiais, dessa forma o uso da termografia por infravermelho (TIV) 

utilizando uma câmera termográfica, torna-se uma técnica eficaz, por não ser destrutiva, sem 

contato e versátil quando aplicada na avaliação de construções com desempenho térmico 

desfavorável. E segundo Gil et al. (2015, apud SOUZA et al., 2016) a inspeção visual é 

realizada normalmente como um procedimento prévio, no qual se identifica possíveis 

componentes ou sistemas passíveis de danos, verificando com segurança o interior e o exterior 

da edificação, e registrando com imagens a percepção profissional responsável pela análise.  

 A termografia possibilita o mapeamento do gradiente de temperatura da superfície do 

objeto, na construção civil, pode ter como finalidade a identificação de patologias, ganho de 

calor pelo material, detecção de vazamentos, inspeção de sistema elétrico, dentre outros. 

Sendo assim, foram analisados exemplos de estudos desenvolvidos em diferentes 

contextos em relação ao desempenho térmico. A seguir algumas dessas pesquisas são 

descritas resumidamente: 

Leder e Monteiro (2011) trabalharam a aplicação da termografia no espaço urbano 

analisando as condições térmicas da temperatura superficial no centro comercial de João 

Pessoa, onde são diagnosticados os elementos que acumulam calor. Durante a aplicação em 

campo eles verificaram que o pavimento de ruas e calçadas contribui para o acumulo de calor. 

Os elementos que ficam sombreados por vegetações e prédios colaboraram para suavizar a 

condição de calor retido nas superfícies. Os autores constataram que os pavimentos de 

concreto permanecem mais frescos quando comparados a pavimentos de asfalto. Com as 

                                                 
1
 Pesquisa de campo realizada de modo exploratório, perguntando a opnião do usuário na questão da sensação 

térmica do ambiente. 



 

  

diversas imagens apresentados no circuito de medições pode-se perceber que vários elementos 

influenciam na temperatura, seja por meio de sombra ou por receber a radiação solar 

diretamente na superfície, na qual o espaço urbano sofre seja por um grande número de 

pessoas, edificações, vegetações ou falta de vazios.  

Segundo os autores Pereira, Ghisi e Güths (2014) que analisaram três revestimentos 

brancos (Tinta branca comum: tinta acrílica acabamento fosco, indicada para uso externo ou 

interno; Tinta branca especial: tinta acrílica de alta refletância no infravermelho, indicada para 

uso externo ou interno; Revestimento branco impermeabilizante para coberturas, indicado 

para uso externo; Tinta preta comum: tinta acrílica acabamento fosco, indicada para uso 

externo ou interno, que serviu como parâmetro comparativo), para uso externo em 

edificações, comparando suas refletâncias, emitâncias e temperaturas superficiais. Esses 

revestimentos foram aplicados em chapas de alumínio para testes. O método proposto pelos 

autores é uma análise experimental, onde serão medidas e analisadas amostras de 

revestimentos brancos com diferentes propriedades radiantes. Para isso, foram utilizado 8 

amostras pequenas (medições de propriedades radiantes) e 8 amostras grandes (medições de 

temperatura superficial) que foram monitoradas durante o mês de novembro de 2012. A 

conclusão que chegaram foram que revestimentos de mesma cor podem apresentar diferente 

desempenho térmico quando expostos à radiação solar, pois tal desempenho está diretamente 

relacionado à refletância solar da superfície, e não apenas à refletância no visível. 

Sales, Sátiro e Pedra, et al. (2016) que avaliaram o efeito do calor refletido na 

avaliação do desempenho térmico utilizando a termografia infravermelha em amostras de 

tijolos cerâmicos revestidos de argamassa tradicional e argamassa com agregado miúdo 

reciclado cimentício e agregado miúdo reciclado cerâmico. Posteriormente essas amostram 

foram envolvidas nas laterais por uma moldura de lã de vidro e placa de gesso acartonado, 

com propósito de isolamento do fluxo de calor. As medições das amostras ocorreram em 

várias etapas, sendo a primeira antes de ser exposta a radiação solar direta e as outras já com o 

material exposto à radiação solar sendo feito a medição a cada 15 minutos, ao fim de 75 

minutos as placas de isopor que estavam no suporte na qual se encontram as amostras foram 

removidas e feitas à última medição. Os resultados mostram que a temperatura da face frontal 

é menor que da parte posterior, isso com as placas de isopor no suporte das amostras, quando 

as retira a temperatura em ambas as faces diminuem isso refleti a dissipação do calor para o 

ambiente. Os autores concluem que as argamassas aparentemente não interferem no 

desempenho térmico dos tijolos.  

Com base nas considerações dos autores percebe-se que a câmera infravermelha 

apresenta função ampla no estudo do conforto de espaços internos e externos e desempenho 

térmico de materiais. Assim, o presente trabalho visa à utilização da termografia 

infravermelha como método para inspecionar os revestimentos das fachadas, a fim de 

identificar o quanto a radiação dos materiais poderá interferir no espaço interno da edificação. 

Como referências metodológicas foram utilizadas a NBR 15220-2/2005 (Desempenho 

Térmico de Edificações), NBR 15220-3/2005 (Desempenho Térmico de Edificações) e NBR 

15575-4/2013 (Edificações Habitacionais – Desempenho). 

2. OBJETIVO 

O objetivo geral é avaliar as condições de desempenho térmico dos materiais 

empregados na fachada da Biblioteca setorial, através de equipamento capaz de medir e 

reproduzir em imagem a radiação infravermelha emitida pelos objetos.  



 

  

3. MÉTODO 

A metodologia aplicada para análise do desempenho térmico da Biblioteca setorial 

previu levantamentos e análises qualitativos e quantitativos. Além disso, foi realizado uma 

revisão bibliográfica e estudos de caso para adquirir conhecimentos necessários do 

desempenho térmico. 

A campanha de coleta de dados com o equipamento ocorreu durante o mês de maio de 

2017 nas fachadas noroeste e nordeste.  

O processo de análise para avaliação da edificação sucedeu-se nas seguintes etapas: 

1. Análise do projeto em função da zona bioclimática - consiste na avaliação da 

edificação identificando a insolação através de estudo gráficos da implantação 

com dados da carta solar da cidade de Juiz de Fora. 

2. Identificação dos materiais empregados nas fachadas. 

3. Medição com equipamento - medições in loco externa com a Câmera 

Infravermelha que gera imagens térmicas, que detectam a radiação 

infravermelha de materiais, apresentando escala de temperatura da superfície 

do objeto.  

3.1. ANÁLISE DO PROJETO EM FUNÇÃO DA ZONA BIOCLIMÁTICA 

A cidade de Juiz de Fora está situada na zona bioclimática número 3. Para avaliar a 

edificação foi realizada análise da insolação através de estudo gráfico. 

 

3.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A biblioteca investigada localiza-se na cidade de Juiz de Fora, sua implantação não 

recebe influência de edificações em seu entorno imediato, seja por projeções de sombras ou 

obstrução de iluminação e ventilação natural. O edifício possui quatro pavimentos, sendo que 

a área de estudo está localizada no 4º pavimento. 

 

Figura 1: Vista da biblioteca, 4º pavimento tracejado em vermelho 

Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria 

As paredes externas são de alvenaria de tijolo cerâmico e as divisões internas com 

divisórias de painéis modulares. As janelas, com abertura do tipo maxim-ar, possuem vidros 

transparentes, que recebem radiação solar direta possuem persianas para diminuir os efeitos 

do calor, porém, as mesmas estão em mau estado de conservação ou foram retiradas por não 

funcionar adequadamente.  

Com relação aos dados climáticos da cidade de Juiz de Fora, utilizou-se os resultados 

do Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental. Os dados utilizados são dos meses de 



 

  

maio no período de 1993 a 2016, considerando temperatura média, umidade, temperatura 

máxima e mínima, conforme a tabela abaixo.  

Tabela 1: Dados climáticos de Juiz de Fora 

 
Fonte: Adaptado do Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental  

 

Como podemos observar durante o período mencionado destaca-se a temperatura 

máxima mais elevada no ano de 2001 com média de 30,2ºC e a temperatura mínima em 2004 

com 6,7ºC. Em relação à umidade relativa do ar no ano de 2007 foi a mais alta com 93,9% e a 

mais baixa em 2002 com 72,8%. Conforme os dados apresentados acima foi calculado, o 

desvio padrão das médias das temperaturas 0,714, nesse caso o valor encontrado é 

relativamente baixo, demonstrando certo padrão desde o ínicio das leiturais, e que não existe 

grandes amplitudes de temperatura na cidade. 

 

3.1.2. ANÁLISE COM A CARTA SOLAR 

Na figura 2 é representada a carta solar da cidade de Juiz de Fora. Ela é referência para 

análise das fachadas da edificação. Em relação à radiação solar, o edifício de quatro 

pavimentos está cercado de árvores que protegem os andares inferiores, do térreo ao 3º 

pavimento, da radiação solar direta, fato que favorece o conforto no verão, mas compromete 

no período do inverno. No andar de estudo, 4º pavimento, a vegetação não provoca 

sombreamento.   

 

Figura 2: Carta solar Juiz de Fora 21º45’ S (ou - 21,75) 

Fonte: Programa Luz do Sol, do LABEEE.  



 

  

A figura 3 representa o estudo de insolação nas fachadas do pavimento de estudo, na 

qual não leva em consideração o sombreamento da vegetação já que a mesma não interfere no 

ambiente, com isso tivemos os seguintes resultados: 

● Fachada nordeste apresenta grande incidência de radiação solar, na parte da manhã no 

inverno e verão.  

● Fachada noroeste grande incidência de radiação solar, no inverno na parte da manhã e 

tarde; no verão à tarde. 

● Fachada sudoeste a radiação solar no inverno e verão à tarde. Porém nessa fachada há 

proteção de árvores e com isso o sol não incide diretamente no espaço interno.  

● Fachada sudeste a radiação solar no inverno é no princípio da manhã e no verão pela 

manhã. 

 

Figura 3: Estudo solar do 4º pavimento 

Fonte: Acervo pessoal, elaboração própria  

A partir do estudo da insolação observa-se que as fachadas da orientação nordeste e 

noroeste são as mais críticas, devido elas receberem maior insolação e não possuírem nenhum 

tipo de proteção externa com vegetação de médio e grande porte, apenas detalhes na fachada 

para proteção das esquadrias em períodos de chuvas. 

3.2. IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS FACHADAS 

As duas fachadas em análise do edifício podem ser identificados: fachada noroeste 

(NO) e a nordeste (NE).  As fachadas NO e NE apresentam revestimento com textura acrílica, 

na cor branco, e as saliências dos pilares com pintura sobre reboco na cor concreto, o qual 

contem entre as saliência as janelas de caixilhos em alumínio anodizado na cor branco, com 

vedação em veneziana fixa com ventilação; vidro liso, comum, plano, espessura 4mm. Além 

disso, na fachada NO a porta de entrada com vidro temperado liso, incolor, espessura 10mm; 

ferragens para vidro temperado, com acabamento em inox escovado.  



 

  

De acordo com os revestimentos das fachadas, foi utilizado a NBR 15220-2 para 

identificar a emissividade do material conforme a tabela abaixo, para inserção na câmera 

infravermelha. 

Tabela 2: Dados da emissividade dos materiais 

 

Tipo de superfície ε 

Reboco claro 0,85/0,95 

Vidro incolor 0,84 

Alumínio 0,88 
Fonte: Adaptado da ABNT NBR 15220-2 (2005) 

 

3.3. MEDIÇÃO POR INSTRUMENTO 

As medições foram realizadas em três etapas: 

 1º pré-teste – manusear o equipamento verificando as leituras ocorreu no dia 

14/09/2016, considerado o equinócio de primavera. Nessa primeira etapa foi 

observado a variações de temperatura na fachada noroeste, nos elementos das 

esquadrias e na parede, com resultado do gradiente de temperatura entre 24ºC a 41ºC, 

ou seja, essa radiação pelo material pode impactar a temperatura interna. 

 

Figura 4: Fachada noroeste 

Fonte: Câmera Infravermelha  

 2º pré-teste – medição exploratória ocorrido no mês de março de 2017, início do 

equinócio, onde podemos observar a variação de temperatura da superfície do material 

entre 23ºC e 34ºC. Os valores maiores são observados no revestimento com tonalidade 

escura e na pavimentação de concreto.  

 

Figura 5: Fachada noroeste 

Fonte: Câmera Infravermelha  



 

  

 3º etapa de medição na fachada noroeste e nordeste foram realizados no mês de maio 

2017, equinócio de inverno. Para essa medição foi utilizado a Câmera de imagem 

térmica da série T da FLIR, modelo T420, com precisão de 2ºC, resolução térmica de 

76.800 e com faixa de temperatura de -20ºC a +650ºC. 

O procedimento para medição do equipamento foi feita a uma distância que pudesse 

visualizar grande parte das fachadas e alguns pontos específicos com uma distância de 

aproximadamente 2 metros. Nos dias das medições a condição do céu limpo com poucas 

nuvens. Antes de começar a captura de imagens térmicas foi necessária a inserção de dados no 

equipamento, como: emissividade do objeto, temperatura refletida, distância do objeto, 

umidade relativa e temperatura atmosférica.  

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A investigação da termografia da superfície dos materiais empregados nas fachadas 

mostrou-se que não apenas a envoltória pode interferir na temperatura interna, como também 

o tipo de pavimentação do local que poderá contribui para a variação da temperatura. Pode-se 

observar que as janelas quando fechadas absorve maior quantidade de radiação solar e as 

superfícies de cor escura. 

As imagens foram geradas nos horários na qual o material apresentava uma maior 

exposição solar e já teria acumulado calor. A seguir serão apresentados os resultados na forma 

de tabela das imagens da envoltória da edificação mostrando que os mesmos se encontravam à 

temperatura elevada em relação à temperatura ambiente. 

Tabela 3: Resultado da temperatura da envoltória 

Local Imagem do entorno Imagem Infravermelha Observações 

Fachada 

nordeste 

 

 

 

Janela fechada com 

maior temperatura, 

saliência dos 

pilares com 

temperatura abaixo 

da janela.  

Fachada 

nordeste 

  

Janela fechada com 

maior temperatura, 

saliência dos 

pilares com 

temperatura abaixo 

da janela. 

Fachada 

nordeste 

  

O revestimento de 

textura na cor 

branco, apresenta 

temperatura menor.  



 

  

Fachada 

noroeste 

  

Maiores 

temperaturas na 

pavimentação e na 

área sombreadas 

com menor 

incidencia solar a 

temperatura menor.  

Fachada 

nordeste 

  

Toda a envoltória 

apresenta uma 

temperatura 

elevada. 

Fachada 

noroeste 

  

Na no local que a 

radiação solar 

direta na superfície 

a temperatura se 

encontra elevada. 

Fachada 

noroeste 

  

Observação da 

temperatura 

elevado no 

pavimento. 

Fachada 

noroeste 

  

O alumínio da 

janela apresenta 

temperatura de 

30,4ºC. 

Fachada 

nordeste 

  

Saliência do pilar 

com temperatura 

de 23,8ºC e a 

esquadria com 

37,5ºC. 

Fachada 

noroeste 

  

Maior temperatura 

na pavimentação e 

nas esquadrias. 

Fonte: Câmera Infravermelha 

Desta forma, com as informações obtidas pela câmera infravermelha das fachadas, 

pode-se observar que os revestimentos que apresenta pintura sobre reboco na cor concreto, 

tem gradiente de temperatura na escala de tonalidade de cores quentes. Os perfis das 



 

  

esquadrias também com temperaturas elevadas. Assim com essa alta incidência de radiação 

solar na superfície do edifício, representa um ganho de calor e que consequentemente irá 

interferir nas variáveis ambientais do espaço interno, gerando desconforto para os usuários, 

como podemos observar na figura abaixo.  

 

Figura 6: Troca de calor através de paredes opacas 

Fonte: FROTA (2001) 

5. CONCLUSÃO 

De forma geral conclui-se que o uso de imagens em infravermelho é uma técnica que 

começa a crescer na área da construção civil. Seja na identificação de patologias nas 

edificações ou na questão térmica dos materiais, contribuindo para a melhoria das condições 

termo-ambientais e na redução do consumo de energia principalmente dos sistemas de 

climatização, que são influenciados diretamente pelo aquecimento interno da construção, 

minimizando a utilização de condicionante ativo. 

Nas fachadas com regiões sombreadas as temperaturas apresentou-se menor sem 

influência para o espaço interno, já nas áreas com incidência solar direta a escala do gradiente 

de temperatura é elevada em cores quentes, podendo chegar até na temperatura de 50ºC. Foi 

observado também um crescimento da temperatura em zonas onde houve a degradação da 

pintura e consequentemente exposição do emboço.  

Na questão do desempenho térmico dos materiais chegou-se a conclusão que é 

necessário ter proteção nessas fachadas seja por brises ou vegetações, evitando que a 

superfície sofra com a radiação solar direta. Sendo assim, a termografia infravermelha 

mostrou ser um método que demanda pouco tempo, eficiente e eficaz para a área da 

engenharia civil, seja como inspensão de edificações ou como meio de obter a escala de 

temperatura da superfície do objeto.  

Com base na análise dos dados obtidos, sugerem-se continuidade na pesquisa no 

problema de patologias na edificação, pois como observou-se a presença de princípio de 

umidade e deslocamento de pinturas.  
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