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1. RESUMO 

 A humanidade necessita, a cada dia mais, de energia para seu 

desenvolvimento, e assim se torna imprescindível gerenciá-la de forma eficiente. O 

aumento gradativo de aparelhos refrigeradores de ar é um fator que exige certo 

acompanhamento, pois tais máquinas costumam utilizar grandes proporções de 

energia elétrica. Assim sendo, para otimizar a eletricidade usada na refrigeração 

residencial, tintas com características isolantes trazem a possibilidade de suavizar o 

problema. Portanto, estudar as oportunidades e obstáculos proporcionadas por este 

tipo de revestimento é um conhecimento relevante a ser levado à sociedade, uma vez 

que essa alternativa pode ser bastante viável e econômica.    

2. INTRODUÇÃO 

 A energia, símbolo do desenvolvimento, se encontra na natureza de diversas 

formas, sendo transformada para benefício da sociedade. As fontes de energia podem 

ser renováveis (não se esgotam) ou não-renováveis (tendem a se esgotar em um 

determinado prazo de tempo). 

 Tornou-se bastante conhecido nos últimos tempos o conceito de 

“desenvolvimento sustentável”, o qual consiste em atender as necessidades 

presentes, sem comprometer o atendimento das necessidades de gerações futuras. 

Dessa forma, é importante que sejam tomadas atitudes no sentido de potencializar o 

uso da energia. 

 Com a constatação do crescente aumento no uso de refrigeradores de ar em 

residências e edifícios comerciais, o consumo de energia pode aumentar 

consideravelmente nas próximas décadas. Portanto o uso de tintas mais refletivas 

pode ser uma forma mais simples de amenizar tal problema. 

3. OBJETIVOS 

 De uma forma geral, procura-se investigar, através de fabricantes, futuras 

oportunidades com relação ao uso de revestimentos (especialmente as tintas) 

termicamente eficientes na construção civil. Dessa forma, mitigando o gasto 

energético de aparelhos refrigeradores de ar em edificações. 

 Como objetivos mais específicos, aprofundar-se-á nas literaturas referentes ao 

assunto, bem como avaliar a preocupação de tais empresas (produtores de tintas) 



com o desenvolvimento de novos produtos que visem reduzir perdas energéticas 

desnecessárias.  

4. METODOLOGIA 

  A revisão bibliográfica possibilitou identificar os pontos chave do tema 

abordado no projeto de pesquisa. Em sequência, é prevista a aplicação de um 

instrumento de pesquisa para as empresas fabricantes e, fazendo-se uso do método 

Delphi, poder-se-á analisar os dados coletados quanti e qualitativamente, convertendo 

finalmente tais informações em um resultado satisfatório.    

5. DESENVOLVIMENTO 

 A radiação solar que incide sobre uma edificação é um dos principais fatores 

que determinam ganhos térmicos na estrutura (GOMES,1962). O calor absorvido é 

repassado ao interior e consequentemente resulta no desconforto térmico dos 

moradores em determinadas épocas do ano, gerando maior consumo de energia 

justificado pelo aumento do uso de condicionadores de ar (SIMPSON; 

MCPHERSON,1997). Ao fim da década de 90, Ghisi et al. (2007) determinaram que 

aproximadamente 10% do consumo elétrico das residências brasileiras provém da 

refrigeração dos ambientes através do uso de aparelhos de ar condicionado. 

Partindo do princípio que cores diversas absorvem quantidades diferentes de 

radiação solar, os edifícios terão seu desempenho térmico influenciado pela pintura 

de sua superfície externa (GIVONI, 1981). Em uma experiência com pigmentos 

(componente responsável pela aparência da película formada na superfície pintada), 

Souza e Loh (2016) aplicaram tintas na cor cinza escuro, sob fundo branco, sendo 

uma composta por pigmento convencional e outra pelo chamado pigmento frio de 

origem inorgânica. O primeiro refletiu 4,3% de raios solares, já o outro apresentou 

refletância de 30,3%. Essa diferença equivale a uma variação de temperatura teórica 

igual a 11,5°C. 

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 A pesquisa ainda se encontra em andamento com a elaboração do instrumento 

para coleta de dados acompanhado de constante busca por novas literaturas. 
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Reflexão da tinta cinza escura em fundo branco 

Fonte: SOUZA; LOH, 2016 


