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1.RESUMO 

Atualmente o termo sustentabilidade usado a nível mundial tem se tornado uma 

realidade na construção civil, através de um projeto bem planejado e com 

alternativas que visam a economia dos recursos naturais, é possível viver de forma 

sustentável com alternativas inteligentes como o vidro refletivo, usado em fachadas 

de grandes empreendimentos ou até mesmo em projetos menores. O vidro refletivo 

possui vários seguimentos e de acordo com o projeto é possível escolher o quanto 

de luz solar será refletido a fim de obter um melhor conforto térmico.  A tecnologia 

empregada no vidro refletivo apresenta características inovadoras para edificações 

comerciais e residenciais, diminuindo o tempo de projeto, por ter facilidade e 

rapidez no desenvolvimento de uma obra, visando o conforto térmico e eficiência 

energética, gerando economia ao morador. O objetivo desse estudo bibliográfico é 

fazer um comparativo sobre as características térmicas e eficiência energética dos 

vidros refletivos e convencionais, com o intuito de avaliar a eficiência energética e 

conforto ambiental de diversos tipos de vidro. Será realizada uma análise sobre o 

aproveitamento do bloqueio de temperatura e luz natural através de referências 

bibliográficas, onde os custos com ar condicionado e iluminação diminuem de 

forma significativa, visando assim a sustentabilidade que atualmente buscamos. 

 

2.INTRODUÇÃO 

Com o passar dos anos a construção civil tem buscado novas alternativas 

sustentáveis, para o maior aproveitamento da luz natural e do isolamento térmico, o 

vidro refletivo se encaixa perfeitamente, pois com a função de filtrar os raios solares 

através da reflexão da radiação em todas as suas frequências, de forma seletiva, os 

vidros refletivos podem ser grandes aliados do conforto ambiental e da eficiência 

energética nas edificações.  

 

3.OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo de desempenho entre os 

vidros refletivos e vidros convencionais baseada em ensaios e analises 

espectrofotométricas para avaliar a viabilidade ou não desse material na construção 

civil, bem como apresentar os benefícios térmicos e ambientais.  

 



                                                    

4.METODOLOGIA 

Os dados analisados foram obtidos em diversos ensaios e pesquisas acadêmicas 

realizados com espectrofotômetro onde obteve-se relações de transmissão do 

espectro para determinados comprimentos de onda, sendo possível analisar cada 

caso separadamente e entender o comportamento de cada vidro em questão.Os 

dados serão compactados para uma fácil visualização dos benefícios obtidos pelo 

uso dos vidros refletivos dentre eles o conforto térmico com aproveitamento 

otimizado da luz natural e também esclarecer as diferenças dos diferentes tipos de 

vidros refletivos ou de controle solar existentes no mercado de vidros brasileiro. 

 

 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

Os vidros refletivos também conhecido como vidros termo-refletivos ou termo-

refletores possuem uma de suas superfícies com revestimento metálico e tem como 

principal característica a alta reflexão de sua superfície propondo melhorar o 

controle de insolação, melhor conforto visual e estético do ambiente.Os vidros 

refletivos funcionam evitando a transmissão de calor para ambientes internos, 

porém, devido a sua característica de alta reflexão, se não forem utilizados de forma 

correta podem apresentar baixa transmissão luminosa, diminuindo a eficiência 

energética do local, sendo necessário estudo arquitetônico e das variedades 

disponíveis em mercado para uma aplicação correta. Segundo Michelato (2007), 

existem dois diferentes tipos de processos de fabricação desses vidros: pelo 

processo pirolítico e pelo processo de metalização à vácuo por sputtering, onde os 

vidros de alta performance metalizados a vácuo são considerados de última 

geração. 

 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Conforme os resultados dos ensaios analisados foram possíveis construir gráficos e 

tabelas, como na tabela 1, que facilitam a visualização do comportamento de vidros 

refletivos produzidos por diferentes processos de fabricação ou por diferentes 

composições metálicas e possibilitam debates e discussões sobre a eficiência 

energética dos vidros refletivos e sua ampla vantagem contra vidros comuns. 



                                                    

A Tabela 1 apresenta resultados obtidos em ensaios realizados em 

espectrofotômetro ilustrando a porcentagem da transmissão, absorção e reflexão em 

função de comprimento de onda entre 400nm à 700nm onde ocorre a luz visível 

(VIS) e entre 700nm à 1000nm onde ocorre o infravermelho (IV).  

 

Tabela 1 -VALORES DE TRANSMITÂNCIA, ABSORTÂNCIA E REFLETÂNCIA 

 

Fonte: MICHELATO, 2006. 
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