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1. RESUMO 

Este trabalho consiste em um estudo experimental do comportamento 

térmico de uma manta construída através de um material reaproveitado: as 

embalagens Tetra Pak. Essa manta deve ser implantada em posições distintas, 

partindo da importância do Projeto Longa Vida do Prof. Schmutzler da Unicamp. 

Nesse projeto as caixas de leite Tetra Pak são reaproveitadas como mantas 

aplicadas como subcobertura, agindo como barreiras térmicas em certos ambientes, 

como casas populares, escolas públicas e oficinas. Apresentaremos gráficos 

comparativos que visem evidenciar a eficiência térmica e a comprovação de que 

esse material tem uma função sustentável e social, oferecendo à população de baixa 

renda uma melhor condição de conforto nas suas moradias. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A cobertura é a parte da edificação que recebe a maior quantidade de calor 

durante o dia. O calor chega à casa tanto por meio de ondas de radiação 

transmitidas pelo sol (raios ultravioleta), quanto por meio de condução proveniente 

da incidência de ar quente na cobertura. Esse fluxo de calor é transmitido para o 

interior do ambiente, causando desconforto térmico, principalmente em edificações 

onde não há forro ou laje, separando o espaço ático do ambiente interno. 

O grupo propõe a confecção de uma manta térmica feita de maneira 

simples, sustentável e econômica para atenuar o problema, em especial de 

edificações de baixa renda, onde não há infraestrutura adequada, contribuindo para 

o meio ambiente por meio da reciclagem de material descartável, gerando economia 

de energia, enquanto reduz o uso de aparelhos elétricos para resfriar o ambiente. 

 

3. OBJETIVO 

 

O grupo tem como objetivo geral mostrar a eficiência de mantas produzidas a 

partir de caixas Tetra Pak como isolante térmico por meio de protótipos 



    
 

desenvolvidos pelos alunos, simulando situações reais em um ambiente aberto, 

cedido pela Universidade Santa Cecília. 

 

4. METODOLOGIA 

Analisaremos os dados climáticos característicos da cidade de Santos. 

O protótipo em questão será desenvolvido com quatro folhas de compensado 

com 15 milímetros de espessura cada uma, sendo uma folha quadrada com lado 

medindo 0,40 m; uma folha retangular com dimensões 0,40 m e 0,50 m e duas 

folhas trapezoidais com dimensões 0,50 m de base maior, 0,40 m de base menor e 

0,40 m de altura. A folha retangular será colocada paralela à folha quadrada, 

enquanto as folhas trapezoidais serão pregadas, fechando as aberturas de modo 

que simulem as paredes de uma edificação de baixa renda em escala reduzida. Os 

protótipos serão cobertos com uma telha de fibrocimento ondulada, com dimensões 

de altura e largura, respectivamente de 0,50 m x 0,50 m.  

Para as medições utilizaremos o termômetro de mercúrio e o Termopar. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Conforme pesquisa realizada com foco principal no trabalho do Prof. Luis Otto 

Faber Schmutzler, onde descreve sobre a utilização de embalagens de Tetra Pak 

como mantas térmicas, verificamos uma área da Engenharia bastante interessante e 

importante. 

Nos últimos anos, tem crescido rapidamente o uso de barreiras radiantes nas 

edificações brasileiras, principalmente em coberturas, para reduzir o fluxo de calor 

emitido pelos telhados durante os horários mais quentes dos dias de verão. (SATO, 

AKUTSU; VITTORINO, 2003). 

Desta maneira, o uso de materiais que minimizem a transferência de calor 

através da cobertura para o ambiente interno se faz necessário, a fim de reduzir a 

temperatura interna, proporcionar conforto térmico aos moradores e diminuir o 

consumo de energia para resfriamento da edificação. (MICHELS, 2007) 

 



    
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

1º dia de medição 
25 de Agosto de 2014 
 

 

 
 
 

     Local Universidade Santa Cecília - Santos 

Hora Inicial 12 h 

Temperatura média do dia 39 °C 

    

 
 

   

 
PROTÓTIPOS 

Hora 
*Sem Manta 

(°C) 
**Manta Colada na Telha 

(°C) 
***Como Forro (°C) 

12 h 39 37 34 

12 h 30 min 41 40 39 

13h 42 41 40 

13 h 30 min 46 45 42 

14 h 44 42 40 

        Observações 

* Configuração inicial sem a manta térmica (padrão de uma casa popular) 

** Utilização da manta colada abaixo da telha de fibrocimento 

*** Manta utilizada como forro, posicionada 5 cm abaixo da telha de fibrocimento 

Tabela 1 – Medição Teste 

Conforme resultados acima descritos, conseguimos em um primeiro momento 

satisfazer a condição de eficiência do protótipo em que a manta tem como 

característica a função de um forro. Durante o desenvolvimento do projeto, 

testaremos uma melhor posição desse forro (distância em relação à cobertura) para 

que possamos atingir uma temperatura mais baixa comparada aos outros protótipos. 

7. REFERÊNCIAS 

AKUTSU, M.; SATO, N. M. N; VITTORINO, F. Desempenho Térmico de Isolantes 

Refletivos e Barreiras Radiantes Aplicadas em Coberturas. ENCAD, 2003. 

MICHELS, C. Análise da Transferência de calor em coberturas com barreiras 

radiantes. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Civil, UFSC, Florianópolis, 2007. 

SCHMUTZLER, L. O. F. Projeto Forro Vida Longa. UNICAMP - Faculdade de 

Engenharia Mecânica. 


