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RESUMO 

Biagiotti, N.S. Câmera Termográfica como ferramenta de caracterização do 
comportamento térmico de fachadas. 2021. 130f. Dissertação – Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. 

 
 

A utilização da câmera termográfica como ferramenta na construção civil tem 

crescido significativamente e vem contribuindo para o aperfeiçoamento das 

construções, principalmente para análise e caracterização do conforto térmico das 

edificações. Tradicionalmente, nas situações em que se necessita medir temperaturas, 

são utilizados equipamentos como os termopares, no entanto a termografia trata-se 

de uma técnica relativamente simples e nada invasiva. Essa técnica utiliza da radiação 

infravermelha do espectro eletromagnético para gerar imagens térmicas que 

representam a distribuição das temperaturas superficiais de um corpo. O objetivo 

principal dessa pesquisa é analisar o potencial de uso da câmera termográfica como 

ferramenta para avaliar a temperatura superficial das fachadas e caracterizar seu 

comportamento térmico. Essa pesquisa oferece subsídios para os profissionais da 

área a respeito da importância da composição das fachadas, dos caixilhos e da cor 

utilizada na fachada para o ganho de calor num edifício, assim como, apresenta uma 

análise comparativa das ferramentas utilizadas, a câmera termográfica e o termômetro 

infravermelho de superfície com mira a laser. Para a investigação térmica foram 

definidos dois edifícios comerciais na cidade de Ribeirão Preto, o Centro Profissional 

Ribeirão Shopping e o Hotel Tryp by Whydam, para os quais foi realizado o 

levantamento projetual detalhado e características com base em material 

disponibilizado por cada empreendimento. Foi realizado ainda, um estudo de 

incidência solar no programa Archicad versão 21, evidenciando os horários de maior 

radiação solar em cada face das fachadas. E por fim a investigação das características 

térmicas ocorreu por meio de termogramas, das temperaturas superficiais obtidas pelo 

termômetro infravermelho e das temperaturas do ar interno e externo aferidas por um 

termômetro registrador de dados. Todas medições capturados de duas faces das 

fachadas, para diferentes orientações. Os resultados obtidos possibilitaram identificar 

diferentes fenômenos como pontes térmicas, ganho de calor, atraso térmico, 

temperatura superficial e absortância. Foi possível verificar as diferentes cores 

externas da fachada através do termograma capturado no interior do edifício e 

comparar a evolução da temperatura superficial das fachadas com relação à 

temperatura do ar externo e interno, além de comparar as temperaturas obtidas no 

termograma com as temperaturas obtidas no termômetro. Entre os principais 

resultados temos a paridade do comportamento térmico entre vigas com acabamento 



 

 

externo em cor clara e escura; a comparação do comportamento térmico das faces 

leste e oeste, nordeste e sudoeste e a relação entre as temperaturas obtidas entre a 

câmera termográfica e o termômetro infravermelho. Por fim, foi confirmado o alto 

potencial da câmera termográfica ao comparar as temperaturas obtidas no 

termograma com as temperaturas superficiais capturadas com o infravermelho. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Câmera termográfica, termografia, fachadas, comportamento térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Biagiotti, N.S. Thermographic camera as a tool for characterizing the termal 
behavior of facades. 2021. 130f. Master’s of Science Thesis (MSC in Architecture and 
Urbanism) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 
2021. 

 
 

The use of the thermographic camera as a tool in civil construction has grown 

significantly and has contributed to the improvement of constructions, mainly for the 

analysis and characterization of thermal comfort in buildings. 

Traditionally, equipment such as thermocouples is used, however 

thermography is a relatively simple and non-invasive technique. 

The thermography technique uses infrared radiation from the electromagnetic 

spectrum to generate thermal images that represent the distribution of the surface 

temperatures of a body. 

The main objective of this research is to use the thermographic camera as a 

tool to evaluate the surface temperature of the facades and to characterize its thermal 

behavior. 

In view of this, the facades are characterized in terms of materiality, construction 

system and surface temperature; being possible to compare the thermal behavior of 

the facades with the same materiality and different solar orientations. 

In order to prove the efficiency of the thermographic camera as a tool for 

analyzing thermal behavior, the laser thermometer and data logger were used in order 

to compare the results obtained with such tools. 

For the thermal investigation, two commercial buildings were defined in the city 

of Ribeirão Preto, the Centro Profissional Ribeirão Shopping and the Hotel Tryp by 

Whydam, deliberated according to criteria that will be explained in the course of this 

work. 

The methodology consists of the characterization of the buildings and the 

experimental procedure. 

In order to characterize the buildings, a design survey of both was carried out, 

using material made available by each project, and the study of solar incidence in the 

Archicad version 21 program, showing the times of greatest solar radiation on each 

face of the facades. 

For the thermal investigation, thermograms were captured on two sides of the 

facades, for different solar orientations, every two hours, for one day, from 6 am to 7 

pm. 



 

 

Measurements were also made with a laser thermometer at specific points 

according to the structural system of each building. 

The results obtained with the thermographic images, the temperature 

measurements of the laser thermometer, the data logger and the insolation study, 

made it possible to identify different phenomena such as thermal bridges, heat gain, 

thermal delay, surface temperature and absorbance. 

 It was also possible to identify the facade materiality through the thermogram 

and to compare the thermal behavior of the facade with the same solar orientation, but 

with a different external finish and also of facades with different solar orientation and 

even external finish. 

The obtained thermograms showed clearly and visually the external finish of the 

facades, the elevation of the surface temperature on the surfaces during the day, in 

addition to proving how the absorption influences the heat gain of the facades. 

Among the main results we have the parity of the thermal behavior between 

beams with external finishing in light and dark color; the comparison of the thermal 

behavior of the east and west, northeast and southwest faces and the relationship 

between the temperatures obtained between the thermographic camera and the laser 

thermometer. 

Finally, the high potential of the thermographic camera was confirmed by 

comparing the temperatures obtained in the thermogram with the temperatures 

captured with the laser thermometer. 
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1 INTRODUÇÃO 

A arquitetura possibilita uma mudança no cenário urbanístico, bem como a 

valorização de um imóvel. Desta forma, é importante investigar o comportamento 

térmico da fachada da edificação, principalmente devido ao sistema construtivo e 

materiais empregados na fachada, para que sejam configurados parâmetros e 

referências para o desenvolvimento de projetos economicamente eficientes e 

sustentáveis. 

A sensação de conforto térmico em uma edificação é muito importante não só 

para a qualidade de vida, mas também para a redução do consumo energético. Tendo 

em vista que a cidade de Ribeirão Preto, localizada no interior do estado de São Paulo, 

é um local predominantemente de clima quente, com altas temperaturas durante 

quase todo o ano, torna-se essencial projetar um edifício termicamente confortável. 

Para realizar a investigação sobre fachadas, foram escolhidos dois edifícios 

comerciais em Ribeirão Preto, o Centro Profissional Ribeirão Shopping e o Hotel Tryp. 

Ambos os edifícios apresentam padrão arquitetônico similares, horizontalidade na 

diagramação das fachadas com visível divisão da alvenaria, caixilho e estrutura, e 

estão implantados de forma análoga em relação ao norte, possibilitando uma mesma 

condição de análise e estudo. 

Tradicionalmente, medições de temperatura de superfície são obtidas com o 

uso de sensores de temperatura (termopares). Como todo instrumento de medição, os 

sensores de temperatura também estão sujeitos a “erros” (variação dos valores 

medidos) dos dados obtidos, chamados de “incerteza de medições” (Caiero, 2017). 

Para que as medições com este equipamento sejam seguras é necessário que a área 

de contato entre a superfície e o sensor seja ampla e isolada. (Martins, 2018). Algumas 

situações exigem aberturas na alvenaria e no solo para aderência dos sensores e 

detecção da temperatura de superfície (Costa, 2017). 

Tendo em vista que ambos os edifícios estão em pleno funcionamento, faz-se 

necessário o uso de uma ferramenta passiva, não destrutiva, não invasiva (Gonçalves, 

Cardoso e Carvalho, 2017) e que apresenta resultados em tempo real, como a 

termografia, uma grande aliada para a investigação proposta. 

O número de trabalhos a respeito da técnica da termografia ainda é pequeno 

(Alam, 2016), no entanto, desde a década de 90 a termografia por infravermelho atingiu 

ampla popularidade entre as tecnologias não destrutivas para diagnósticos prediais e 
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encontra em constante crescimento devido ao aumento do número de pesquisas 

acerca dessa técnica (Silva, 2012).  

Diante da simplicidade de manuseio e eficiência desta ferramenta, a 

implementação da técnica da termografia vem ocorrendo em edifícios históricos, 

monumentos e estruturas modernas (Kirimtat e Krejcar, 2018); ganhando grande 

importância nas definições e melhoria do conforto ambiental arquitetônico e urbano 

(Gonçalves, Cardoso e Carvalho, 2017). 

Tem sido cada vez mais frequente o uso dessa técnica no mercado atual, o 

Laboratório de Materiais de Construção Civil (LMCC) do IPT (Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas) está utilizando a câmera termográfica para diagnosticar patologias do 

concreto em edificações (IPT, 2021). 

Em Sorocaba, foi solicitado em processo judicial, inspeções termográficas para 

identificar vazamento oriundo da rede de esgoto (GrupoCHT, 2021). No Rio Grande 

do Sul, a câmera termográfica vem sendo utilizada para detectar pontos de 

aquecimento em conexões e componentes da instalação elétrica (Energisul, 2021). 

A técnica da termografia por infravermelho baseia-se na medição da radiação 

térmica, medida pelo sensor térmico da câmera termográfica. A energia emitida pelo 

material analisado é transformada em sinal elétrico pelos detectores infravermelhos da 

câmera (Silva, 2012). Esses detectores são responsáveis por gerar uma imagem 

térmica colorida que representa a distribuição das temperaturas superficiais do corpo, 

correspondendo cada cor a um determinado intervalo de temperatura (Alam, 2016). 

Através das imagens térmicas da fachada é possível detectar as interfaces do 

sistema construtivo, em decorrência da diferença de cores, ou seja, da temperatura. 

Como observado nas figuras 1.1 e 1.2, os componentes da envoltória (alvenaria, vigas 

e pilares) não são perceptíveis a olho nu, no entanto, apresentam-se nitidamente na 

imagem térmica. 
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      Figura 1.1 - Fachada da Residência 

 

   Figura 1.2 - Termograma da Fachada 

 

          Fonte: Marques (2014) 

Através dos termogramas, também é possível reconhecer a diferença da 

pintura externa, isso ocorre devido às absortâncias distintas das cores utilizadas. Nas 

imagens dessa fachada (Figura 1.3 e Figura 1.4) verificamos uma diagramação das 

cores de forma horizontal, ou seja abaixo da janela uma cor clara e no alinhamento do 

caixilho uma cor escura.  

Figura 1.3 - Hotel Tryp 

 
Fonte: Autor 

Figura 1.4 - Fachada do edifício 

 
Fonte: Autor 

 

A pintura marrom ao lado do caixilho do lado externo se encontra no local onde 

estão os quadros, da imagem interna (Figura 1.5) e está representada no termograma 

(Figura 1.6) com a cor vermelha e a pintura clara pelo lado externo representada pela 

cor verde do termograma, revelando uma diferença de temperatura de até 4ºC. 
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Figura 1.5 - Imagem interna do dormitório 

 
 Fonte: Autor 

Figura 1.6 - Termograma interno 

 
Fonte: Autor 

 

Complementar aos levantamentos com a câmera termográfica, as medições 

com o termômetro infravermelho, o registrador de temperaturas e o estudo de 

incidência solar acrescentam informações relevantes à investigação térmica, como o 

período de radiação direta da fachada, a alteração da temperatura interna e externa e 

a temperatura superficial interna da fachada. Informações essas que facilitaram a 

análise dos fenômenos térmicos e viabilizaram a compreensão do comportamento da 

edificação às trocas de calor entre os ambientes interno e externo. 

Com os dados adquiridos, foi possível identificar pontes térmicas; variação da 

temperatura de cada elemento componente da fachada no decorrer de um dia; 

variação de temperatura em função da absortância e das diferentes orientações 

solares, (leste, oeste, nordeste e sudoeste) e avaliar a eficiência da câmera 

termográfica como ferramenta de análise do comportamento térmico, os quais serão 

apresentados ao longo desse trabalho. 

A presente pesquisa apresenta dados e informações técnicas relevantes para 

o desenvolvimento de futuros projetos.  

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal dessa pesquisa é analisar o potencial de uso da câmera 

termográfica como ferramenta para avaliar a temperatura superficial das fachadas e 

caracterizar seu comportamento térmico. 

1.1.2 Objetivos Específicos 
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Os objetivos específicos a serem alcançados serão:  

- Caracterizar as fachadas quanto à materialidade, pontes térmicas e 

temperatura superficiais; 

- Comparar o comportamento térmico das fachadas com mesma materialidade 

e diferentes orientações solares; 

- Comparar os resultados obtidos com as ferramentas utilizadas, câmera 

termográfica e termômetro infravermelho, a fim de comprovar a eficiência da 

termografia como ferramenta de análise do comportamento térmico das fachadas, em 

função de suas temperaturas superficiais. 

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente pesquisa está dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta introdução do tema a ser abordado e descreve os objetivos da pesquisa.  

O segundo capítulo contextualiza a termografia com uma revisão bibliográfica, 

abrangendo seus benefícios, limitações e a utilização desta técnica na arquitetura e 

engenharia. Nesse capítulo também será apresentado as características climáticas e 

urbanísticas de Ribeirão Preto.  

O capítulo três trata da metodologia da pesquisa, apresentando as ferramentas 

utilizadas, câmera termográfica, termômetro infravermelho, registrador de 

temperaturas (data logger) e os edifícios analisados. Também é descrito o 

procedimento experimental adotado, desde os cálculos necessários para regular a 

câmera termográfica, como o estudo de incidência solar dos edifícios e as medições 

com a câmera termográfica e termômetro infravermelho.  

No quarto capítulo serão apresentados os resultados obtidos e observações a 

respeito dos gráficos comparativos das medições em ambos os edifícios.  

O quinto e último capítulo expõe as conclusões e apresenta sugestões para 

futuros trabalhos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A fachada de um edifício é um dos componentes mais desafiador em um 

projeto, pois deve apresentar o valor estético, assim como proteger e realizar a 

manutenção das condições térmicas do interior, possibilitando assim o 

desenvolvimento sustentável do edifício. (Halawa, Ghaffarianhoseini, Trombley, 

Hassan, Baig, Yusoff e Ismail, 2018). 

Segundo os autores Rupp, Vásquez e Lamberts (2015), as pessoas passam 

entre 80% e 90% de suas vidas em ambientes fechados, sendo então indiscutível a 

busca de soluções para a melhoria do conforto ambiental. Em consequência da 

constante demanda por edificações mais sustentáveis, faz-se necessário estudos 

acerca do desempenho térmico do edifício e o conforto de seu usuário.  

 Uma construção sustentável só é possível por meio de inovação, gestão 

colaborativa e monitoramento (Halawa, et al. 2015). Posto isso, ao analisar o 

desempenho térmico das edificações atuais é possível identificar parâmetros para o 

desenvolvimento de projetos que atendam a atual demanda. 

Tradicionalmente na construção civil, em levantamentos que se necessita 

medir a temperatura, é utilizado o método com medições de contato, mais conhecido 

como termopares. Porém para que as medições com este equipamento sejam seguras 

é necessário que a área de contato entre a superfície e o sensor seja ampla e isolada. 

(Martins, 2018). Algumas situações exigem aberturas na alvenaria e no solo para 

aderência dos sensores e detecção da temperatura de superfície (Costa, 2017). De 

acordo com Cortizo (2007), os resultados obtidos com termopares são bastante 

similares aos resultados da termografia.  

Todavia o uso de sensores em edificações habitadas e em constante uso, 

apresenta grande desvantagem, devido a necessidade de maior tempo de instalação 

e a impossibilidade de aberturas no piso e na alvenaria para inserção de sensores, 

acarretando grande possibilidade na ocorrência de erros caso os sensores forem mal 

instalados. 

Posto isto, definiu-se a termografia e o termômetro infravermelho, os 

equipamentos ideias para tomada de dados dessa pesquisa, ferramentas não 

invasivas e não destrutivas. 

Apesar de ser recente a utilização da termografia na construção civil, diversos 

autores comprovaram o grande potencial desta ferramenta para avaliar o desempenho 

térmico em edificações (Gonçalves, et al. 2017); determinar a temperatura superficial 



Câmera Termográfica como ferramenta de caracterização do comportamento térmico de fachadas  

 

 

21 
 

 

de uma superfície (Gonçalves, et al. 2014); detectar problemas ocultos (Alam, 2016) e 

ganhos de calor (Silva e Silva, 2017). 

2.1 TERMOGRAFIA 

A emissão de energia está diretamente relacionada à emissão de corpo negro. 

Todo e qualquer corpo emite e absorve radiação. De acordo com Marques (2014) 

define-se corpo negro um objeto que absorve toda a radiação de que é alvo, 

independentemente do comprimento de onda. O perfeito corpo negro é, portanto, um 

absorvedor perfeito, uma vez que seu poder de absorção é igual a 1. Como, 

emissividade e absorvidade são iguais, de acordo com a lei de Kirchhoff , um corpo 

negro também terá emissividade igual a 1. Desse modo, além de um absorvedor ideal, 

um corpo negro é também um emissor ideal. 

Partindo do princípio que todo corpo com temperatura acima de Zero Absoluto 

emite radiação térmica, a termografia é, basicamente, uma técnica que registra a 

temperatura superficial de um corpo. A detecção desta radiação age numa frequência 

imperceptível à visão humana, trata-se de uma radiação que não ameaça à saúde 

humana. Apesar de não ser visível, a radiação infravermelha pode ser sentida pelo 

corpo em forma de calor. 

A técnica da termografia utiliza-se da zona de radiação infravermelha do 

espectro eletromagnético. Essa técnica baseia-se no fenômeno físico de que todo 

material, em função da excitação das moléculas que o constituem, emitem radiação 

eletromagnética. 

O espectro eletromagnético (Figura 2.1) compreende uma vasta gama de 

comprimentos de ondas, apenas as ondas entre 0,35 e 0,75μm são visíveis a olho nu. 

A termografia detecta a radiação no espectro infravermelho entre 0,9-14μm. Para as 

avaliações em diagnósticos prediais em estudos de arquitetura o espectro 

predominantemente utilizado é 7-14µm. 
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Figura 2.1 - Espectro Eletromagnético 

 

Fonte: Adaptado de Kirimtat e Krejcar (2018)  

2.1.1 Surgimento da Termografia 

A luz infravermelha foi descoberta pela primeira vez, por volta de 1800, pelo 

astrônomo e compositor alemão William Herschel. Até o ano de 1900 imaginava-se 

que um corpo emitia energia na forma de ondas eletromagnéticas de maneira 

contínua. Em decorrência dessa previsão teórica, físicos realizaram testes para 

comprovar essa teoria e o resultado obtido foi diferente do esperado 

(Kirimtat, Krejcar, 2018).  

Em 1901, Max Planck consegue descrever, matematicamente a curva da 

emitância espectral do corpo negro (Equação 2-1), uma espécie de densidade de 

energia emitida, através da fórmula: 

Equação 2-1 - Curva da emitância espectral do corpo negro 

𝐼(𝑣, 𝑇) =
2ℎ𝑣³

𝑐²
 

1

(𝑒
ℎ𝑣

𝑘𝑇
− 1)

 

 

Onde:  I - emitância da radiação espectral   v - frequência 
      T - Temperatura do corpo negro  h - constante de Planck 

 c - velocidade da luz no vácuo   e - número de Euler 
 k - constante de Boltzmann 
Fonte: Daniels (2010) 

 

De acordo com a lei de Planck a curva da emitância seria conforme a figura 

2.1, demonstrando que a irradiância espectral inicia com λ=0, atinge seu valor máximo 

rapidamente e volta à zero à medida que o comprimento da onda aumenta. Porém, 
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apenas após 1940 fora usado o primeiro dispositivo infravermelho, para fins de visão 

noturna pelos militares.  

Figura 2.2 - Gráfico da emitância - Lei de Planck 

 

 Fonte: Adaptado de Daniels (2010) 

 

Os dispositivos que encontramos hoje no mercado são decorrentes dos 

aparelhos produzidos a partir de 1983, os quais começaram a ser utilizados em 

diversas áreas como veterinária, agricultura e alimentos, inspeção de edifícios, 

detecção de gás, aplicações industriais, detecção de incêndio e militar, detecção e 

rastreamento humano, análise facial e análise médica. Cortizo (2007) apresenta um 

quadro da linha histórica da evolução da termografia, demonstrado da Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Linha História da evolução da termografia 

Época Evento 

1950 Os primeiros radiômetros 

1960 Os primeiros sistemas de infravermelho 
imageadores (termovisores) 

1970 Os visores térmicos, sem a determinação de 
temperatura, somente a detecção qualitativa 

1980 Aprimoramento na óptica e a utilização de circuito 
integrado, permitindo redução de peso e volume dos 

equipamentos. Em especial no ano de 1985, os 
detectores resfriados termoeletricamente, 

substituindo os equipamentos que utilizavam o 
nitrogênio líquido. 

1990 Introdução dos CCD e logo após os FPAs, 
permitindo a realização de centenas de imagens por 
segundo com alta resolução e grande sensibilidade. 
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Fonte: Cortizo (2007) 

 

Conforme descrito por Kirimtat, Krejcar (2018), na construção civil, a 

termografia vem sendo implementada com sucesso há mais de 25 anos, sendo mais 

utilizado em edifícios históricos, monumentos e estruturas modernas. Diversos estudos 

na área da arquitetura e engenharia apresentam a termografia como uma técnica 

bastante eficiente e segura. 

Segundo Gonçalves, Cardoso e Carvalho (2017), a câmera termográfica 

mostrou-se uma ferramenta de grande potencial para avaliar o desempenho térmico 

das edificações e também de grande importância para uso nas definições e melhoria 

da questão de conforto ambiental arquitetônico e urbano.  

Atualmente a utilização da termografia na construção civil encontra-se em 

constante crescimento, devido ao aumento do número de pesquisas que vem 

utilizando essa ferramenta (Alam, 2016). 

 

 

2.1.2 Emissividade da Superfície 

 
A emissividade (Ɛ) caracteriza a capacidade da radiação de um corpo aquecido 

corresponde a um corpo negro, ou seja, quanto maior o valor Ɛ, mais próxima a 

emissividade do material é do corpo negro. Este parâmetro depende também da 

temperatura da superfície analisada, do ângulo de emissão e do comprimento da onda. 

Segundo Harkness e Mehta (1978), na transferência de calor por radiação de 

um objeto para outro, o meio não é aquecido. De acordo com a norma NBR 15220 

(ABNT, 2005) que trata do desempenho térmico das edificações, a emissividade é o 

quociente da taxa de radiação emitida por uma superfície pela taxa de radiação emitida 

por um corpo negro, à mesma temperatura. 

De acordo com a Lei Stefan-Boltzmann (1879), que permite calcular o poder de 

emissividade de um corpo, a energia radiante que um corpo negro emite por unidade 

de superfície é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. Costa (2018) 

simplifica, conceituando emissividade térmica como uma propriedade da superfície de 

cada material que caracteriza a sua capacidade de emitir e absorver radiação térmica. 
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Para haver equilíbrio em um corpo é necessário que a energia que ele absorve, 

absorção (α), seja compensada pela energia que ele emite, emissividade (Ɛ). Desta 

forma, e de acordo com a lei da radiação térmica de Kirchhoff, temos: 

Ɛ = α 

Marques (2014) confirma que existem diversos materiais que podem ser 

considerados com emissividade constante para uma determinada temperatura, 

independente da radiação e do comprimento da onda. Da mesma forma para Daniels 

(2010) os dados de emissividade da maioria dos materiais são tipicamente uma 

constante e raramente são dados variáveis em função da temperatura e do 

comprimento da onda. O que torna comum em estudos da engenharia e arquitetura 

adotar a emissividade espectral de uma superfície, uma constante.  

Na Tabela 2.2, é possível verificar o valor da emissividade e da absortância de 

alguns materiais utilizados na construção civil: 

Tabela 2.2 - Valores de absortância e emissividade de materiais 

Tipo de Superfície Absortância Emissividade 

Concreto Aparente 0,65 / 0,80 0,85 / 0,95 

Telha de Barro 0,75 / 0,80 0,85 / 0,95 

Tijolo Aparente 0,65 / 0,80 0,85 / 0,95 

Reboco Claro 0,30 / 0,50 0,85 / 0,95 

Vidro Incolor 0,06 / 0,25 0,84 

Vidro Colorido 0,40 / 0,80 0,84 

Vidro Metalizado 0,35 / 0,80 0,15 / 0,84 

Pintura Branca 0,20 0,90 

Pintura Amarela 0,30 0,90 

Pintura Verde Clara 0,40 0,90 

Pintura Verde Escura 0,40 0,90 

Pintura “Alumínio” 0,70 0,50 

Pintura Vermelho 0,74 0,90 

Pintura Preto 0,97 0,90 

 Fonte: NBR 15220 
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2.1.3 Termografia – Benefícios e Limitações 

  

A termografia consiste numa técnica simples, a captação de imagens não 

destrutivas capaz de identificar a alteração de temperatura e de visualizar a radiação 

infravermelha emitida por uma superfície ou em certos pontos e regiões de um 

elemento. 

“A termografia tem grande valia para a detecção de problemas ocultos, ou seja, 

problemas que não podem ser percebidos apenas com análise visual.” (ALAM, 2016) 

De acordo com Kirimtat e Krejcar (2018) essas imagens, além de oferecer dados das 

superfícies da envoltória, também são capazes de revelar defeitos superficiais como 

problemas de umidade na construção de envelopes, vazamentos de ar nas paredes 

ou em torno de janelas, vazamentos de energia em cavidades nas paredes e diferença 

de temperatura entre superfícies. 

Imagens térmicas da superfície do corpo são criadas em tempo real. Para a 

precisão e calibração dos resultados termográficos, os valores da emissividade e 

temperatura são relevantes. Além dessas medições sofrerem influência desses 

fatores, é necessário, conforme revelado por Silva (2012), que quem efetua os ensaios 

e analisa as imagens tenha experiência em identificar o tipo de imagem que deveria 

ser obtida caso não houvesse nenhum tipo de anomalia, para que o resultado 

apontado seja o mais próximo da realidade dos fatos, além de não induzir a análise a 

resultados errôneos. 

Outro fator limitante para o uso da termografia apontado por Charisi, Thiis, 

Stefansson e Burud (2018) é a interferência de edificações e arborizações adjacentes, 

projetando sombra ao objeto analisado, podendo acarretar em erro significativo nas 

análises. 

2.1.4 Metodologias da Termografia Infravermelha 

 

Métodos de Medições 
 

Conforme apresentado por Kirimtat e Krejcar (2018), dois diferentes métodos 

de medição, atualmente, são propostos para a termografia, o método qualitativo e o 

método quantitativo. 

A análise realizada através do método qualitativo visa determinar a presença 

de anomalias térmicas na superfície, porém não atribui nenhum tipo de dados ou 
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valores de temperatura para realização de análise quantitativa dos danos detectados. 

Tendo em vista ser um método simplificado, tem sido amplamente utilizado, 

principalmente devido ao baixo custo e a obtenção de resultados em tempo reduzido. 

A aplicação deste método ocorre quando há necessidade de caracterização 

térmica de paredes, vidros e janelas; identificação de pontes térmicas; averiguação de 

isolamentos térmicos; inspeção de vazamento de ar; detecção de umidade; 

caracterização de sistemas elétricos; medições de temperatura interna e avaliação do 

conforto humano (Lucchi, 2018). 

O método quantitativo, por sua vez, é menos adotado pois requer habilidades 

específicas e equipamentos sofisticados. É utilizado para avaliar a condição de um 

componente, comparado a componentes similares. Ao utilizar esse método é preciso 

de condições climáticas específicas para minimizar a variação da emissividade e das 

interferências ambientais. Quando se necessita de medições precisas, o método 

quantitativo é o mais indicado e recomenda-se o uso de ferramentas adicionais como 

medidores de umidade e amostras de carbonato de cálcio.  

Segundo Lucchi (2018), esse método é empregado precisamente para 

determinação de porcentagem de áreas com anomalias térmicas; detecção do nível 

de isolamento térmico, medição do valor da transmitância, e determinação do teor de 

umidade do componente. 

 

 

Esquemas de Análise 
 

Conforme apresentado por Kylili, Fokaides, Christou e Kalogirou (2014) os 

levantamentos termográficos são classificados em esquema de análise ativo ou 

passivo, conforme técnica utilizada para medição da superfície. 

O esquema de análise ativo é dinâmico e normalmente utilizado quando a 

superfície analisada não apresenta contraste de temperatura suficiente para o 

diagnóstico. Nesse caso, faz-se uso de um estímulo externo, ou através de uma luz 

pulsada, denominado termografia pulsada, ou através de uma fonte de tensão de 

energia térmica, termografia de bloqueio ou através de um laser de alta potência para 

gerar pontos de aquecimento, termografia a laser. A termografia pulsada, 

normalmente, é empregada para detectar rachaduras e defeitos na construção. Já a 

termografia de bloqueio e a laser além de reconhecer rachaduras também detectam 
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defeitos no subsolo, sendo mais utilizada em inspeção de edifícios históricos. (Kirimtat 

e Krejcar, 2018) 

O esquema de análise passivo detecta a temperatura existente em condições 

térmicas normais, ou seja, apenas com estímulos naturais como a radiação solar. A 

responsabilidade por definir qual a melhor condição natural para realizar o 

levantamento termográfico é do pesquisador. É preciso analisar as condições 

climáticas, como orientação do edifício e direção dos raios solares, para que não 

ocorra interferências na identificação de anomalias. A abordagem desta técnica 

oferece diversas possibilidades de aplicação, tanto que é segmentada quanto a sua 

aplicabilidade, isto significa, que o pesquisador quem determina a condição de análise 

mais favorável. (Kirimtat e Krejcar, 2018) 

A análise aérea baseia-se no uso da câmera em avião ou helicóptero para 

verificar problemas em grandes edifícios. A pesquisa de sobrevoo automático é 

utilizada em drones para investigar perda de calor pelas janelas e para detecção de 

umidade ou perda de energia das superfícies do telhado. A técnica drive-in trata da 

utilização da câmera em automóveis, oferecendo a possibilidade de avaliar o 

desempenho térmico em diversos edifícios com mínimas interferências no resultado 

devido a alteração das condições climáticas. (Kirimtat e Krejcar, 2018) 

 As abordagens mais utilizadas para investigação térmica são a termografia 

perimetral e termografia de passagem, as quais analisa o edifício tanto pelo lado 

externo quanto interno. A observação pelo lado externo é mais suscetível às condições 

climáticas, já a análise interna é favorecida pela possibilidade de controle das 

condições ambientais, porém requer acesso direto ao edifício. Essas técnicas são mais 

utilizadas para investigação da envoltória do edifício e dos sistemas elétricos, 

oferecendo mais detalhes à análise. 

A termografia de repetição tem uso específico para monitorar continuamente o 

desempenho do edifício, assim como a evolução de anomalias. A pesquisa de lapso 

de tempo baseia-se na gravação de filmes ou imagens sequenciais para observar 

alterações na superfície ao longo do tempo.  

Por fim, a técnica com alvo simulado é baseada na medição de temperatura de 

objetos específicos em equilíbrio térmico com o ar interior. 
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Tipos de Análise 
 

Lucchi (2018) discorre uma subdivisão abrangente dos tipos de análise 

termográfica possíveis de realizar numa edificação. Perda de calor, vazamento de ar, 

umidade, caracterização térmica das paredes, pontes térmicas, exame de isolamento 

térmico, caracterização térmica de vidros e janelas, valor U, sistema HVAC, sistema 

elétrico e temperatura interna. 

De acordo com estudo apresentado por Kirimtat e Krejcar em 2018, os 

principais problemas recorrentes à redução de conforto térmico numa edificação são 

a perda de calor, o vazamento de ar e a umidade. Para os autores, os impactos de 

alguns danos geram sequencialmente outros problemas, como por exemplo, a 

umidade interna reduz o desempenho térmico da envoltória; o vazamento de ar 

provoca a falta e descolagem de algum elemento da fachada. Sendo assim, eles 

subdividem os tipos de análise com a câmera termográfica em apenas três 

possibilidades, conforme apresentado na Figura 2.3. 

Figura 2.3 - Tipos de análise da termografia 

 

Fonte: Adaptado de Kirimtat e Krejcar (2018) 

 

A envoltória de um edifício é constantemente exposta às intempéries e, 

consequentemente, sujeita a diminuir seu desempenho térmico. O vazamento ou 

infiltração de ar em um edifício é provocado pelo fluxo de ar que não é possível 

controlar, ou seja, quando a fachada apresenta rachaduras ou fissuras na envoltória 

do edifício. Quando ocorre o vazamento ar ou a entrada de calor em alguns locais da 

fachada o desempenho térmico da fachada fica prejudicado.  
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A umidade também é um problema relevante na maioria dos edifícios, 

ocorrendo devido a ineficiência no envelope do edifício.  As áreas de umidade são 

facilmente detectadas pelas imagens térmicas, por este motivo, a termografia é 

considerada a ferramenta mais razoável para detectar umidades em edifícios. 

 

2.2 TERMOGRAFIA NA ARQUITETURA E ENGENHARIA 

Em virtude de a termografia ser uma técnica não invasiva, muitos profissionais 

têm feito uso dela para avaliar e diagnosticar diversas anomalias estruturais e 

decorrentes de umidade, e também para inspecionar o desempenho térmico das 

envoltórias e o conforto térmico no edifício. O aumento da utilização dessa técnica nos 

últimos anos é indiscutível e será apresentado estudos e pesquisas em diferentes 

áreas da arquitetura e engenharia.  

Em pesquisa realizada por Alam (2016) foi elaborado um estudo piloto para 

obter parâmetros para a utilização da câmera termográfica e diretrizes para a coleta 

de dados. Foram captadas imagens à distância de 3 metros, 5 metros e 10 metros da 

fachada, com altura de 1,50m em relação ao solo. Também foi avaliado a angulação 

da câmera com imagens captadas a 90º, 45º e 30º com relação ao eixo horizontal. O 

resultado obtido das imagens termográficas nas três distâncias foram praticamente os 

mesmos, sendo que as temperaturas avaliadas não tiveram alterações significativas. 

As imagens realizadas em angulações diferentes também não apresentaram nenhum 

tipo de alteração de resultado influenciado pela angulação da câmera. 

Esse estudo foi realizado para averiguar a capacidade da termografia na 

detecção de manifestações patológicas ligadas à umidade acidental. O autor elaborou 

protótipos de parede e lajes em escala reduzida. Os cinco modelos de protótipos 

verticais (parede) foram executados em tijolo maciço (assentados nas duas 

dimensões), tijolo de 06 furos (assentados nas duas dimensões) e parede de concreto 

armado. Para o protótipo horizontal (laje) foi executada laje em concreto armado sem 

impermeabilização. Nos protótipos verticais foi inserido um cano de PVC com dois 

furos para simular infiltração e no protótipo horizontal foi colocado uma lâmina d’água, 

com o mesmo objetivo. 

Os protótipos foram submetidos a infiltrações num determinado período de 

tempo e os dados colhidos com o auxílio da câmera termográfica. A primeira medição 

foi realizada com o protótipo seco (Figura 2.4), as demais foram capturadas a cada 10 
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minutos até completar 1 hora, depois após 24  (Figura 2.5), 48 e 72 horas e para 

concluir, após 1 e 2 semanas. 

 

Figura 2.4 - Termograma protótipo seco 

 
Fonte: Alam (2016) 

Figura 2.5 - Termograma após 24hs infiltração 

 
Fonte: Alam (2016) 

 

Com base nas informações adquiridas pela câmera termográfica, foi possível 

constatar que a termografia se apresenta como um recurso totalmente eficaz no que 

tange a localização de manifestações patológicas ligadas à umidade acidental, sendo 

possível detectar pontos de infiltração através da câmera, antes mesmo do seu 

surgimento visível.  

Tendo em vista a capacidade da termografia na detecção precoce da umidade, 

pesquisadores tem como objetivo desenvolver um modelo de simulação capaz de 

prever as variações de umidade e temperatura da superfície na fachada de um edifício. 

Charisi, Thiis, Stefansson e Burud (2018) reproduziram um modelo de simulação 

considerando as características arquitetônicas da fachada e o microclima local para 

análise da superfície artificial e o teor de umidade ao longo de toda a fachada.  

Foram estudados dois modelos distintos, um composto por madeira de faia e 

outro de alvenaria de barro vermelho. O levantamento de dados para os modelos foi 

realizado através de medições com a câmera infravermelha e sensores de umidade. 

A proposta do estudo considera o armazenamento térmico apenas do revestimento da 

fachada (madeira e tijolo) através da diferença de temperatura em dois intervalos de 

tempo consecutivos. O modelo elaborado fornece uma ilustração espacial das 

condições hidrotérmicas da superfície da fachada com alta precisão, propiciando ao 

mesmo tempo, a temperatura da superfície externa e o teor de umidade de uma 

fachada, com alta precisão aritmética.  

Como resultado o modelo aponta áreas de risco devido as condições 

hidrotérmicas com potencial para desenvolvimento de mofo, deterioração e 
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descoloração da fachada, além de ser uma ferramenta rápida e fácil para simular as 

condições microclimáticas de uma fachada.  

Com o mesmo objetivo de detectar umidade, Meola (2013), realizou testes 

tanto em laboratório quanto em edificações para comprovar a eficiência da termografia. 

Além de detectar a umidade, a autora também demonstrou que a termografia é capaz 

de identificar a composição interna no concreto.  

Foram criados dois protótipos formados com duas camadas de gesso tipo 

sanduíche, com duas espessuras diferentes de 10cm e 20cm ambas com pedaços de 

cortiça e sacos plásticos cheios de ar no interior; um protótipo foi montado sobre base 

de mármore e o outro sobre base de tijolo. Foi possível verificar, que todos os defeitos 

ficaram visíveis em ambos os protótipos (Figura 2.6). 

Figura 2.6 - Protótipo com base em mármore e com base em tijolo, respectivamente 

 

Fonte: Meola (2013)    

A autora também realizou inspeção em edificações existentes com o objetivo 

de identificar a umidade. A partir das imagens térmicas obtidas (Figura 2.7), fica 

evidente os pontos da umidade, através das evidentes manchas escuras. O fato de a 

infiltração ser algo bastante complexo de identificar em uma edificação, principalmente 

detectar o seu ponto de partida, faz da câmera termográfica uma importante 

ferramenta para a construção civil. 

Figura 2.7 - Imagens Térmicas de pontos com umidade 

     
Fonte: Meola (2013)   
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“De fato, a termografia infravermelha, como um 

dispositivo de imagem, representa uma ferramenta poderosa 

para ser usada para inspeção de habitações civis e edifícios 

históricos, para descobrir defeitos no envelope de edifícios, 

para monitorar reforço de aço em concreto, para detectar a 

umidade no interior do edifício paredes, para verificar 

microclima interior, e assim por diante.” Traduzido de Meola 

(2013). 

Em vista desses três estudos (pag. 33 à 35), pode-se perceber que a 

termografia é extremamente eficiente para prever infiltrações em construções já 

existentes, assim como na utilização em simuladores para prevenir as variações de 

umidade numa fachada. Além da detecção de umidade, a termografia também vem 

sendo utilizada como ferramenta para diagnósticos de patologias em edificações.  

Conforme demonstrado em ensaios experimentais realizados por Brique 

(2016), simulando situações reais encontradas em fachadas de obras, mais 

especificamente problemas provenientes de placas cerâmicas, como descolamento e 

aderência.  

Foram confeccionados dois painéis de alvenaria revestidos com chapisco, 

emboço, argamassa colante e pastilha cerâmica nas cores branca e preta, prevendo 

dois tipos de anomalias provocadas manualmente, sendo uma falha interna entre o 

chapisco e o emboço e uma falha entre a argamassa e a pastilha, nas dimensões de 

3x3cm, 6x6cm e 9x9cm. Foram registradas imagens a cada meia hora entre 8h e 18h.  

Os resultados obtidos demonstraram que no início do dia, apenas com 30 

minutos de exposição ao sol foi possível nitidamente diagnosticar ambos os defeitos 

nos painéis, porém após o longo período de exposição solar, quando o protótipo entra 

em equilíbrio térmico com o ambiente, as imperfeições não puderam mais ser 

diagnosticadas através do termograma. No entanto, ao iniciar o resfriamento das 

peças, as anomalias voltam a ficar perceptíveis no termograma, porém não da mesma 

forma e com a mesma intensidade que no início das medições.  

A autora concluiu, portanto, que a termografia é uma ferramenta bastante 

eficiente no diagnóstico de patologias relacionadas a cerâmica na fachada.  Concluiu 

também que em função da insolação e orientação solar analisada o melhor horário 
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para diagnosticar estas anomalias é no início da manhã e no final da tarde, ou seja, no 

período em que ocorre o ganho de calor e o resfriamento das peças. 

Em continuidade aos estudos sobre diagnóstico de patologias, Raposo (2017) 

apresenta diversas anomalias numa edificação que podem ser diagnosticadas através 

de uma inspeção termográfica. 

Dentre essas anomalias temos a detecção de zonas deficientes de isolamento 

na fachada (Figura 2.8), anomalias na cobertura, fugas de ar (Figura 2.9), defeitos em 

revestimento de fachadas (Figura 2.10), anomalias na rede de abastecimento e esgoto 

(      Figura 2.11), além de diversos erros de execução (   Figura 2.12). 

Figura 2.8 - Ponte Térmica

Fonte: Raposo (2017) 

Figura 2.9 - Fuga de ar 

 
Fonte: Raposo (2017) 

Figura 2.10 - Anomalias Fachada 

 
Fonte: Raposo (2017) 

  
      Figura 2.11 - Rede de Abastecimento 

    
   Fonte: Raposo (2017) 

   Figura 2.12 - Erros na execução obra 

     
    Fonte: Raposo (2017) 

  
 

Nos estudos realizados nessa pesquisa, o autor constatou que termogramas 

com boa qualidade provêm de maior diferença de temperatura, consequentemente 

maior contraste nas imagens. 

Conclui-se que a termografia, além de auxiliar no diagnóstico de patologias e 

anomalias em edifícios, comprovou ser uma mais-valia na inspeção de edifícios. 

Segundo Raposo, a termografia permite descobrir deformidades ainda embrionárias e 

nada visíveis a olho nu, comprovando então sua eficiência como instrumento de 

prevenção na construção civil. 

Com mais essas duas pesquisas (pag. 38 e 39), é possível verificar que a 

câmera termográfica se apresenta como uma ferramenta muito eficiente no 
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diagnóstico de anomalias e patologias num edifício, além de, como já mencionado 

anteriormente, na localização de umidades e infiltrações. 

Para Gonçalves, Cardoso e Carvalho (2017): 

 “O ambiente construído deve garantir qualidade de 

habitabilidade e a saúde dos usuários, considerando ambas as 

variáveis internas e externas da edificação, sendo a envoltória 

da edificação o limitador espacial do ambiente interno para o 

externo”. (Gonçalves, Cardoso e Carvalho, 2017). 

Em um estudo elaborado por essa equipe de pesquisadores, a termografia 

mostrou ser uma ferramenta de grande importância para uso nas definições e melhoria 

da questão de conforto ambiental arquitetônico e urbano.  

Esse trabalho de investigação, teve como objetivo investigar os ganhos de calor 

da envoltória de uma edificação histórica tombada na Cidade de Goiás, localizada no 

estado de Goiás (GO). A edificação centenária estudada apresenta uma envoltória de 

pau-a-pique com pintura à base de cal, cobertura com telhado de três águas e 

esquadrias de madeira. 

Foram realizadas medições em intervalo de tempo contínuos, ao longo de um 

dia, gerando um total de 14 imagens termográficas em intervalos de duas horas. Os 

dados de temperatura superficial interna e externa foram coletados utilizando o 

termômetro infravermelho. As imagens termográficas mostraram desempenho térmico 

diferente entre os materiais da fachada; as esquadrias, devido à cor escura, 

absorveram maior radiação que as superfícies claras. 

Os resultados, em geral, demonstraram que o sistema construtivo não é 

adequado para a Cidade de Goiás, visto que o envelope da edificação apresenta alta 

inércia térmica e com isso não oferece conforto ao usuário, pois não houve nenhum 

período do dia em que a temperatura do ar interno fosse considerada confortável. 

Igualmente com o objetivo de avaliar o desempenho térmico dos materiais 

empregados na fachada, temos uma pesquisa apresentando análise das condições 

térmicas de uma biblioteca em Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, realizado por 

Silva e Silva (2017).  

A metodologia utilizada nessa pesquisa envolveu o reconhecimento dos 

materiais empregados na fachada e medições in loco com a câmera termográfica. A 

biblioteca tem envoltória composta por alvenaria em tijolo cerâmico revestidas com 
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textura acrílica na cor branca, pilares salientes com pintura sobre reboco na cor 

concreto e as janelas em alumínio anodizado branco com vidro liso incolor. 

Foram coletadas imagens das fachadas noroeste e nordeste. A investigação 

térmica ocorreu em três períodos, sendo eles, no equinócio da primavera, no início e 

no fim do equinócio de outono. Tendo como proposta comparar a variação da 

temperatura na envoltória nos três diferentes períodos. 

Como resultado das imagens em infravermelho percebeu-se que as regiões 

sombreadas apresentaram menores temperaturas não influenciando o interior da 

edificação, as regiões com insolação direta chegaram à temperatura de 50ºC e com 

aumento significativo nas áreas que apresentavam degradação da pintura e exposição 

do emboço.  

Dessa forma, como mencionado pelos autores, através da termografia foi 

possível sinalizar diversos pontos de ganho de calor, que consequentemente irão 

interferir nas condições climáticas do espaço interno gerando desconforto ao usuário.  

Em decorrência desse estudo, é possível, criar elementos de proteção da 

fachada para evitar a radiação solar direta e assim contribuir para o conforto do usuário 

e redução do consumo de energia com ar condicionado. 

Como já visto, o aquecimento interno da construção pode ser proveniente da 

sua envoltória, e a influência de pastilhas cerâmicas aplicadas na fachada é 

significativa para o aumento da temperatura interna. Sendo assim, Amorim e Monteiro 

(2014) realizaram uma pesquisa que avaliou o comportamento térmico de diferentes 

cores de pastilhas sob a incidência solar direta em João Pessoa, PB.  

Essa investigação foi realizada com uso de duas ferramentas, o termômetro 

infravermelho e a câmera termográfica. A coleta de dados foi dividida em duas etapas, 

sendo que na primeira etapa foram analisadas pastilhas nas cores branca, preta, 

vermelha, azul, verde e amarela (Figura 2.13), isoladamente. Na segunda etapa foram 

analisados edifícios na orla de João Pessoa compostos por pastilhas cerâmicas. 

As medições das pastilhas, da primeira etapa (Figura 2.14), foram realizadas à 

sombra, sem radiação direta, e também com exposição ao sol. Como resultado foi 

verificado que todas as pastilhas à sombra se comportam de maneira similar. Porém 

quando expostas à radiação solar direta apresentaram uma diferença de temperatura 

significativa. As pastilhas com superfície branca registraram 39ºC e a superfície preta 

64ºC, ou seja, uma amplitude de 25ºC.  
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Figura 2.13 - Placas Cerâmicas 

 

Fonte: Amorim e Monteiro (2014)  

Figura 2.14 - Termograma placas cerâmicas 

 

Fonte: Amorim e Monteiro (2014) 

  

Na segunda etapa da investigação foram analisados diversos edifícios e a 

relação entre as diferentes cores de revestimentos cerâmicos (Figura 2.15). Todos os 

edifícios analisados registraram diferença significativa da temperatura superficial das 

pastilhas, sendo que a maior amplitude térmica registrada pela câmera termográfica 

foi de 12,7ºC em edifício com pastilhas de cor branca, preta e azul. 

Figura 2.15 - Imagem e Termograma de Edifício Residencial em João Pessoa 

 

Fonte: Amorim e Monteiro (2014) 

 

Uma análise comparativa entre a termografia e o software BISCO (fabricante) 

foi realizada por Marques (2014) para avaliar a qualidade térmica de dois edifícios 

unifamiliares das décadas de 1970 e 1980. Os edifícios estudados apresentam 

características construtivas semelhantes, porém um contém camada de isolante 

térmico na sua envoltória e o outro não.  

Foram definidos pontos específicos na sala e no dormitório em cada edifício 

para ser investigado, sendo que os registros foram realizados tanto no lado interno 
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como externo da residência e posteriormente foi estabelecido uma comparação entre 

a distribuição de temperatura registrada nos termogramas e no programa.  

Após análise, ficou comprovado que os dois métodos apresentaram resultados 

semelhantes, apesar de a termografia indicar alguns locais com pontes térmicas mais 

acentuadas. De maneira geral, concluiu-se que o edifício que já tem isolamento 

necessita de uma melhoria no seu isolamento para que fique mais próximo do ideal. 

No edifício sem isolamento, ficou explícito a necessidade de isolamento, porém o autor 

ficou na dúvida de qual solução seria a mais indicada. 

Um trabalho realizado por diversos pesquisadores em Valência, na Espanha, 

analisou quantitativamente os materiais empregados na fachada do Seminário Escola 

de Corpus Christi, edifício histórico que foi construído entre 1586 e 1610. 

Surpreendentemente esse edifício nunca teve suas fachadas restauradas, sendo 

assim, a termografia passou a ser a ferramenta mais indicada para esta pesquisa.  

Para Lerma, et al (2018) levantarem os materiais que constituem a envoltória 

deste edifício foi necessário fazer uso da termografia, a fim de reconhecer e identificar 

os materiais empregados, visto que alguns são facilmente identificados a olho nu, 

porém outros estão por trás de uma pintura.  

Com o objetivo de analisar a diferença de temperatura entre as fachadas e os 

materiais empregados: parede de pedra, tijolo e terra batida; foram coletadas imagens 

termográficas durante diferentes períodos diurnos e noturnos.  

Além dos resultados apresentarem que a parede de terra batida mantém a 

temperatura mais elevada, seguida da parede de pedra e finalmente da parede de 

tijolo, foi possível também detectar através das imagens termográficas uma alteração 

no comportamento térmico de alguns materiais, comprovando assim anomalias na 

fachada causadas pela umidade. 

As tabelas a seguir (Tabela 2.3, Tabela 2.4, Tabela 2.5 e 

  Tabela 2.6) apresentam um compilado das referências bibliográficas 

apontando seus respectivos temas, objetivos, metodologias, resultados e conclusões. 
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  Tabela 2.3 - Revisão Bibliográfica de Teses e Dissertações 

 
AUTOR 

 

TEMA 
 

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

METODOLOGIA 
 

RESULTADOS 
 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARTINS, J. 
F. A. (2018) 

 

 

 

 
 

Análise do 

desempenho térmico 

de placas à base de 

magnésio aplicadas 

no sistema Light 

Steel Frame. 

 

 

 

 
Analisar a aplicabilidade 

de placas cimentícias à 

base e óxido de magnésio 

no sistema Light Steel 

Frame como possível 

alternativa aos elementos 

construtivos nacionais 

Abordagem teórica dos cimentos magnesianos 

voltados para construção civil (placas, painéis e 

chapas de vedação) 

 
Execução de dois 

protótipos 

experimentais em 

Light Steel Frame , 

sendo um em 

placa firocimento 

portland e outro 

em placa de óxido 

de magnésio 

 
Medições da 

Temperatura 

Superficial com câmera 

termográfica em dois 

dias (dia típico de verão 

e dia típico de inverno) 

Gráfico comparativo das 

temperaturas interna e externa 

ao decorrer do dia 

É possível utilizar ambas as 

placas na construção civil no 

Brasil 

Caracterização das placas planas cimentícias à 

base de óxido de magnésio 

Gráfico comparativo das 

temepraturas das placas 

ao decorrer do dia 

 
A placa de magnésio apresenta 

menos temperatura superficial e 

dissipa menos calor ao ambiente 

interno 
Caracterização das placas planas cimentícias à 

base de cimento Portland 
Medições da Temperatura 

Superficial com termopares 

em dois dias (dia típico de 

verão e dia típico de 

inverno) 

Gráfico comparativo entre a 

temperatura das placas e a 
umidade relativa do ar 

Estudo de desempenho térmico de painéis produzidos 

com perfis de aço, vedados através de placas à base 

de óxido de magnésio comparativamente às 

tradicionais placas cimentícias de fibrocimento 

Apresentação e análise dos 

termogramas 

A placa de fibrocimento 

apresenta maior absorção solar e 

maior dificuldade de perder calor 

 

 

 

 

 

RAPOSO, N. 
M. R. (2017) 

 

 

 

Diagnóstico de 

Patologias na 

Construção apoiada 

na análise 

termográfica. 

 

 

 

Explorar a aplicação e 

utilidade da termografia de 

infravermelhos na análise 

de patologias e 

diagnóstico de edifícios. 

 

 

 

 

Detecção e análise de anomalias técnicas, 

proveniente de infiltração de água do exterior 

 

 

 

 

 

Estudo de Caso 

 
Análise Visual 

Detecção de grande perda 

de calor devido a pontes 

térmicas 

 

 

A termografia de infravermelho 

permitiu deste modo auxiliar a 

análise e o diagnóstico de 

patologias e anomalias nos 

casos de estudo efetuados e 

comprovou ser uma mais valia 

na inspeção de edifícios. 

 

Termografia passiva 

Verificou-se presença de água 

nos painéis de revestimento, 

ocasionando umidade e bolor 

nas paredes 

 
Detecção de umidade por 

radiofrequência 

Constatou-se ponte térmica no 

piso devido à falta de 

isolamento, provocando 

estufamento do piso e rodapé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALAM, F. 
W.A. (2016) 

 

 

 

 

 

 

 
Potencialidade da 

termografia na 

detecção de 

manifestações 

patológicas 

associadas à 

umidade acidental 

 

 

 

 

 

 

 
Avaliar a potencialidade do 

uso da termografia no 

surgimento de 

manifestações patológicas 

associadas à umidade 

acidental nas edificações. 

Identificar os problemas causados pela umidade 

acidental nas edificações e metodologias de 

avaliação e detecção destes problemas; 

 

 
Estudo Piloto 

Distância da câmera 

termográfica em relação à 

superfície | Ângulação do 

aparelho | Emissividade do 

material 

 
Análise individual dos 

protótipos com tabelas 

comparativas das imagens luz 

visível x termografia 

 

 
É possível concluir que se 

excluem as preocupações de 

distanciamento entre 

equipamento e objeto para 

análise de elementos ocultos 

causadores de manifestações 

patológicas relacionadas à 

umidade acidental 

Realizar procedimentos para avaliação de 

construções, através da termografia, que determinem 

o local de origem das manifestações patológicasem 

protótipos de paredes de alvenaria cerâmica e 

concreto e laje de concreto; 

Projeto e  

Execução de 

protótipos 

Elaboração de 05 protótipos 

com paredes e lajes 

Tabela comparativa entre o 

tempo que a termografia 

acusou infiltração x tempo que 

a fotografia acusou infiltração 

Comparar imagens fotográficas e termográficas 

a fim de avaliar manifestações patológicas 

ocultas; 

 

 

 
 

Realização 
ensaios 

12 medições, sendo a 1ª 

com protótipo seco, fez-se 

inserção de água e 

medições 

Gráfico de linha comparativo 

entre os protótipos com índice 

de manchas de umidade 

Faz-se possível a conclusão de 

que o método da termografia 

apresenta potencial para a área 

de manifestações patológicas 

nas edificações 
Verificar a existência de relação entre a dimensão de 

possíveis manchas de umidade e o tempo em que os 

protótipos foram submetidos à infiltração. 

após 10min, 20min, 30min, 

40min, 50min, 60min, 24h, 

48h, 72h, 1 semana e 02 

semanas 

 
Gráfico de barra com média 

de temperatura superficial 

úmida e seca dos protótipos 

Fonte: Autor, 2020 
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   Tabela 2.4 - Revisão Bibliográfica de Teses e Dissertações 

 

AUTOR 
 

TEMA 
 

OBJETIVO PRINCIPAL 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

METODOLOGIA 
 

RESULTADOS 
 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRIQUE, S. K. (2016) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Emprego da 

termografia 

infravermelha no 

diagnóstico de 

falhas de aderência 

de peças cerâmicas 

utilizadas em 

fachadas de 

edifícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avaliar o emprego da 

técnica de termografia 

infravermelha na 

detecção de falhas de 

aderência em fachadas 

com revestimentos 

cerâmicos. 

Avaliar as melhores condições para 

captura das imagens, em função da 

exposição ao sol e do fluxo de calor no 

elemento; 

 

 

 
 

Confecção de 

painéis com falha 

internas simuladas 

 

 

 
Painéis em alvenaria, revestidos 

em um dos lados com chapisco, 

emboço, argamassa colante e 

pastilha cerâmica (branca e preta) 

Termogramas dos dois painéis 

apresentando o comportamento 

das falhas internas à partir do 

aquecimento 

 

 
Concluiu-se que a termografia 

infravermelha passiva é uma 

ferramenta importante e bastante 

eficaz na detecção de falhas de 

aderência em revestimentos 

cerâmicos. 

Utilizar os termogramas obtidos nos 

experimentos para analisar as limitações 

da técnica no que se refere aos 

tamanhos e profundidades dos defeitos. 

 
Gráfico da evolução do 

aquecimento dos painéis ao longo 

do dia 

 

Analisar o comportamento das imagens 

infravermelhas quando as superfícies 

investigadas possuem refletâncias 

distintas e, consequentemente, 

absorvem diferentemente a radiação; 

 

 

 

 

 

 

Realização ensaios 

 

 

 

 

 

Termografia passiva com medição 

nas 04 orientações solares, a cada 

30 min num período de 10 horas 

 

 
Gráfico com Delta-T dos defeitos 

ao longo do dia 

 

 

Observou-se que a cor do 

revestimento e sua respectiva 

absortância apresentaram 

influência na detecção dos 

defeitos na fase de aquecimento 

das peças, tanto em 

termoqualitativos (visualização 

do defeito) quanto quantitativos 

(Delta-T) 

Em razão da diferença na absorção de 

calor, investigar o tempo de aquecimento 

necessário para que as falhas de 

descolamento das peças cerâmicas 

sejam percebidas nos termogramas para 

as duas cores analisadas; 

 

 
 

Gráfico Delta-T x Velocidade do 

vento ao longo do dia 

 

 

 

 

 

 

MARQUES, D.F.P.C. 

(2014) 

 

 

 

Avaliação da 

qualidade térmica 

da envolvente de 

edifícios – Estudo 

de caso através da 

análise numérica e 

por termografia 

infravermelha. 

 

 

Analisar a qualidade 

térmica da envolvente 

de dois edifícios 

unifamiliares 

existentes, 

estabelecendo uma 

comparação entre os 

resultados obtidos 

através de termografia 

infravermelha e análise 

numérica. 

Analisar dois edifícios unifamiliares 

localizados na mesma zona e com 

características semelhantes. 

 

 
Realização ensaios 

termográficos 

 
Análise dos edifícios 

Gráfico comparativo das 

diferenças de temperatura na 

zona interior 

 

Os resultados comprovaram a 

eficiência das duas ferramentas 

para análise térmica dos 

edifícios, apresentando 

resultados similares 
Levantar o comportamento térmico da 

envolvente exterior dos edifícios. 

Termografia passiva com medição 

do interior e do exterior dos 

edifícios 

Gráfico comparativo das 

diferenças de temperatura na 

zona exterior 

Comparar os resultadod obtidos, 

modelando os edifícios através de um 

software de análise numérica. 

 

 
Análise 

computacional 

utilizando o 

programa BISCO 

 
Definição de pontos de ligação para 

medições 

Gráfico comparativo das 

diferenças de temperatura entre 

piso intermediário e fachada 

 

 
Proposta de melhoria do 

isolamento térmico, aplicando 

um sistema ETICS para reforço 

do isolamento térmico 

Propor e analisar soluções de reforço do 

isolamento térmico dos edifícios, 

utilizando um software de modulação 

numérica. 

Levantamento da distribuição de 

temperatura através das linhas 

isométricas 

Verificou-se a necessidade de 

melhoria no sistema de 

isolamento térmico em ambos 

edifícios 

   Fonte: Autor, 2020
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   Tabela 2.5 - Revisão Bibliográfica Artigos 
 

AUTORES 
 

TEMA 
 

OBJETIVO 
 

METODOLOGIA 
 

RESULTADOS 
 

CONCLUSÃO 

 

 

 
 

CHARISI, S.; THIIS, T. K.; 

STEFANSSON, P e 

BURUD, I. (2018) 

 

 

 
Prediction model of 

microclimatic 

surface conditions 

on building façades 

 

 
 

Avaliar as condições e 

deterioração de superfície 

das fachadas de edifícios 

em função do microclima 

exterior 

 

 
Criação de um modelo de 

simulação com duas 

fachadas diferentes, sendo 

uma de madeira (painéis de 

faia) e outra de tijolos de 

barro 

Tomada de dados da temperatura 

de superfície através da 

termografia, durante uma semana 

Termograma comparativo da temperatura 

entre a fachada de madeira e a fachada de 

tijolo de barro 

 

 

 
O modelo sugerido consiste em uma 

ferramenta rápida e fácil de usar para 

simular as condições espaciais da fachada 

de um edifício 

 

Medições do teor de umidade das 

fachadas através do sensor de 

umidade 

Gráfico comparativo da variação de 

umidade da fachada de madeira e da 

fachada de tijolo de barro 

Gráfico com simulação anual da 

temperatura e de umidade (média) da 

fachada de madeira 

 

 

 

GONÇALVES, P. H.; 

CARDOSO, C. F.; 

CARVALHO, M. T. (2017) 

 

 

Termografia como 

ferramenta de 

investigação térmica 

em fachadas de 

edifícios históricos 

 

Investigar os ganhos de 

calor da envoltória de 

uma edificação histórica 

tombada na Cidade de 

Goiás – GO a fim de 

analisar o comportamento 

térmico dos materiais 

empregados nas 

edificações da cidade. 

 

 

 

Ensaios termográficos em 

intervalos de tempo 

contínuos 

 

Captura de 16 imagens ao longo 

de uma dia, das 8hs às 22hs 

Termogramas das superfícies internas e 

externas ao longo do dia (14 imagens) 

 
Os resultados compovaram que o sistema 

construtivo não é adequado para o clima da 

cidade em estudo. Gráfico comparativo da temperatura do ar 

externo x ar interno 

 

Avaliação das imagens com o 

software Flir Tools 

Gráfico comparativo da temperatura da 

superfície externa x superfície interna 
A termografia mostrou ser uma ferramenta 

de grande importância para tomadas de 

decisão e melhoria da questão do conforto 

ambiental arquitetônico e urbano. 
Gráfico comparativo da temperatura do ar 

interno x superfície interna 

 

 

 

 

 

 

SILVA, R. P. T. S e SILVA, 

M. P. T. (2017) 

 

 

 

 

 

Termografia para 

avaliação do 

conforto térmico na 

edificação. 

 

 

 

 

 
Avaliar as condições de 

desempenho térmico dos 

materiais empregados 

nas fachadas da 

Biblioteca Setorial. 

 

 
Análise do projeto em 

função da zona bioclimática 

Avaliação da edificação 

identificando a insolação através 

de estudos gráficos da implantação 

com dados da carta solar da 

cidade de Juiz de Fora. 

 

 

 

 

 

Apresentação dos termogramas obtidos 

com análise e identificação pontual das 

temperaturas x material emprgado na 

fachada 

 
É necessário ter proteção nessas fachadas 

seja por brises ou vegetações, evitando 

que a superfície sofra com a radiação solar 

direta 

Identificação dos materiais 

das fachadas 

Caracterização do sistema 

construtivo da Biblioteca e do seu 

entorno imediato. 

 

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. 

 

 
Ensaios com câmera 

termográfica 

Medições realizadas em três 

etapas, setembro de 2016, março 

de 2017 e maio de 2017 nas 

fachadas identificadas pelo estudo 

de insolação como as mais críticas 

   Fonte: Autor, 2020 
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  Tabela 2.6 - Revisão Bibliográfica Artigos 

 
 

AUTORES 
 

TEMA 
 

OBJETIVO 
 

METODOLOGIA 
 

RESULTADOS 
 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 
 

GONÇALVES, L; MATIAS, 

L e FARIA, P. (2014) 

 

 

Avaliação do 

desempenho 

térmico por análise 

termográfica de 

tintas refletntes 

aplicadas em 

fachadas com Etics. 

 

 

 
Avaliar o desempenho 

térmico de tintas 

refletantes, sob 

condições reais de 

exposição. 

 

Confecção de três células 

experimentais 

Células em paredes isoladas, 

composta por blocos vazados com 

forma em EPS com espessura de 

28cm, pintado com as tintas 

refletantes 

 
Gráfico com evolução da temperatura 

obtida pelos termopares e pela termografia, 

em duas tintas refletantes 

Constatou-se que a aplicação de tintas 

refletantes em fachadas pode 

constituir uma solução válida na redução da 

temperatura superficial 

 
Medições com termopares 

A cada 10 minutos, registra a 

evolução da temperatura 

superficial das diferentes tintas 
aplicadas 

 
Tabela com diferença de temperatura entre 

medições de termopares e termografia 

 

Constatou-se, que a termografia revela ser 

um método eficaz e relativamente preciso, 

na determinação de temperaturas 

superficiais em condições reais de 

exposição. 

Ensaios termográficos 

realizados ao longo de um 
dia 

Termogramas obtidos ao longo de 

um dia 

Termogramas da evolução da temperatura 

superficial das paredes 

 

 

 

 

AMORIM, R. P.L e 

MONTEIRO, J. R. V. (2014) 

 

 

 
A influência das 

cores no ganho 

térmico de 

superfícies 

cerâmicas 

 
Avaliar o comportamento 

térmico de pastilhas 

cerâmicas de diferentes 

cores, sob a incidência 

direta da insolação em 

uma cidade de clima 

quente 

e úmido, João 

Pessoa/PB. 

Análise do comportamento 

térmico de pastilhas 

cerâmicas 10 x 10cm de 

diferentes cores 

Foram realizadas medições 

através da termografia das 

pastilhas à sombra e expostas à 

radiação solar direta 

 
Gráfico comparativo da temperatura 

superficial das pastilhas de diferentes cores 

 
Observou-se a importância do 

emprego de cores claras em fachadas que 

são expostas diretamente a radiação solar 

 
Identificação dos 

revestimentos mais 

predominantes na orla da 

cidade 

 

Registro das temperaturas 

superficiais dos edifícios com 

câmera termográfica 

 

Apresentação e análise dos termogramas 

de 06 diferentes edifícios com diferentes 

fachadas e cores de pastilhas 

E também que, apesar da absortância ser 

um conceito amplamente conhecido no 

meio acadêmico, no ambiente construído, 

pouco tem se dado atenção quando da 

escolha dos revestimentos externos dos 

edifícios 

 
  Fonte: Autor, 2020 
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Tendo em vista que a pesquisador reside na cidade de Ribeirão Preto e os 

edifícios analisados se encontram nessa cidade, serão apresentadas no próximo 

capítulo as informações geográficas da cidade de Ribeirão Preto e a caracterização 

de seu clima.  

2.3 RIBEIRÃO PRETO 

A cidade de Ribeirão Preto encontra-se no interior do estado de São Paulo, na 

região nordeste do estado a 21°10’42” de latitude Sul e 47°48’42” de longitude Oeste, 

a cerca de 315Km da capital. Sua população, de acordo com o IBGE de 2018, foi 

estimada em 694 534 habitantes, ficando entre os 30 maiores municípios brasileiros.  

Hoje ela é considerada a cidade-sede da Região Metropolitana de Ribeirão 

Preto, ocupando uma área de 650,916Km²; tendo como municípios vizinhos Guatapará 

ao sul, Cravinhos à sudeste, Jardinópolis à norte, Serrana à leste, Dumont à oeste, 

Sertãozinho ao noroeste e Brodowski ao nordeste, conforme apresentado na Figura 

2.16.  

Figura 2.16 - Mapa de localização da microrregião de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo 

 

Fonte: Bezzera et al, 2014 
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2.3.1 Caracterização do Clima de Ribeirão Preto 

 

Os gráficos apresentados com a caracterização do clima da cidade de Ribeirão 

Preto foram provenientes do site Wheater Spark (2020), o qual baseia-se nas 

informações provenientes de duas estações próximas à Ribeirão Preto, o Aeroporto 

Estadual Dr. Leite Lopes (99%, 6 quilômetros, nordeste) e Pirassununga (1,4%, 102 

quilômetros, sudeste). 

O munícipio de Ribeirão Preto situa-se numa área de relevo ondulado, sendo 

que a região central da cidade se encontra no fundo de um vale com altitudes de 530m 

até 800m, o que prejudica significativamente a circulação dos ventos em grande parte 

do espaço urbano.  

A velocidade média de vento em Ribeirão Preto (Figura 2.17), sofre variações 

sazonais bastante significativas ao longo do ano, sendo que a época de ventos mais 

fortes é de início de julho a meados de novembro, com velocidades médias de vento 

acima de 12 quilômetros por hora.  

Figura 2.17 - Gráfico velocidade média do vento em Ribeirão Preto 

 

Fonte: Diebel (2020) 

 

A direção predominante do vento em Ribeirão Preto varia durante o ano, sendo 

que o vento mais frequente vem do Leste, durante pouco mais de nove meses, entre 

fevereiro e novembro e, nos meses de novembro a fevereiro, o vento predominante 

vem do Norte, conforme apresentado na Figura 2.18. 

https://pt.weatherspark.com/y/149913/Clima-caracter%C3%ADstico-no-Pirassununga-Brasil-durante-o-ano
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Figura 2.18 - Gráfico com direção média do vento em Ribeirão Preto 

 

Fonte: Diebel (2020) 
 

Ribeirão Preto apresenta predominantemente um clima quente e seco, com 

temperatura máxima média de 31ºC na estação mais quente do ano, entre os meses 

de setembro e dezembro, e a mínima média de 20ºC. Durante a estação mais fresca, 

entre os meses de maio e julho, a temperatura máxima fica em torno de 28ºC e a 

mínima com média de 13ºC (Figura 2.19). 

Figura 2.19 - Gráfico com temperatura máxima e mínima média em Ribeirão Preto 

 
Fonte: Diebel (2020) 

 
  Além do calor excessivo, nas últimas décadas, ocorreu uma redução significativa 

das áreas verdes e aumento das áreas impermeáveis, decorrente de um crescimento 

acelerado da cidade. Esta expansão provocou um aumento de temperatura do 

microclima no perímetro urbano, conforme apresentado na Figura 2.20 
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Figura 2.20 - Gráfico com temperatura média x hora do dia em Ribeirão Preto 

 

Fonte: Diebel (2020) 

 

É possível verificar na Figura 2.21 que Ribeirão Preto apresenta grande 

variação na umidade. O período do ano mais abafado dura mais de sete meses, entre 

outubro e maio, no qual o nível de conforto chega a ser considerado opressivo.  

Figura 2.21 - Gráfico com conforto de umidade em Ribeirão Preto 

 

Fonte: Diebel (2020) 

 

A incidência de energia solar de ondas curtas durante o ano no município passa 

por variações sazonais moderadas, sendo que o período de maior incidência de ondas 

curtas por metro quadrado ocorre entre setembro e janeiro com valores acima de 

5,9KWh e o período com menor incidência tem valores abaixo de 4,7KWh entre os 

meses de maio e julho (Figura 2.22). 
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Figura 2.22 - Gráfico com média diária de energia solar de ondas curtas incidentes em Ribeirão Preto 

 

Fonte: Diebel (2020) 

 

Conforme apresentado na norma NBR 15220 (ABNT, 2005) que trata do 

desempenho térmico das edificações, Ribeirão Preto encontra-se situada na zona 

Bioclimática 04. A norma oferece diretrizes para desenvolvimento de projetos, a 

indicação quanto às aberturas e vedações externas segue nas tabelas Tabela 2.7, 

Tabela 2.8, Tabela 2.9 e Tabela 2.10. 

Tabela 2.7 - Aberturas para ventilação e sombreamento da zona bioclimática 4 

 

Fonte: ABNT, 2005 

Tabela 2.8 - Diretrizes de abertura para ventilação e sombreamento 

 

Fonte: ABNT, 2005 

     Tabela 2.9 - Tipos de vedação externa para zona bioclimática 4 

 

Fonte: ABNT, 2005 
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Tabela 2.10 - Diretrizes de aberturas para ventilação e sombreamento 

 

Fonte: ABNT, 2005 

 

Portanto, com base nas condições climáticas apresentadas nesse capítulo, 

podemos concluir que Ribeirão Preto apresenta um clima quente, semiúmido com 

inverno seco e verão chuvoso. 

 Em conformidade com a norma, as aberturas devem ter de 15% a 25% da área 

do piso e as vedações externas devem ser pesadas, ou seja, com transmitância 

térmica maior de 2,20W/m².K.  

Ao analisar o código de obras do município (Ribeirão Preto, 2019), é possível 

encontrar apenas exigências com relação às aberturas para aeração e insolação, que 

deve ter 1/5 da área do piso para local de trabalho e estudo, ou seja 20% da área do 

piso; e 1/8 da área do piso para ambientes destinado a estar, dormir, comer e cozinhar, 

ou seja 12,5% da área do piso. 

Pode-se concluir, então, que a legislação vigente na cidade de Ribeirão Preto 

faz exigências para edificações comerciais que estão de acordo com a norma NBR 

15220 (ABNT, 2005). 
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3 METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada nesta dissertação foi segmentada em três partes: 

a) Na primeira etapa foi realizado o levantamento das características 

construtivas de cada edifício; 

b) Na segunda etapa foi realizado o estudo de incidência solar em ambos os 

edifícios; 

c) Na terceira etapa foram definidas duas faces de cada edifício voltada para 

as diferentes orientações solares para proceder com a e a investigação térmica 

utilizando a câmera termográfica, o termômetro infravermelho e o termômetro 

registrador de dados. As medições ocorreram a cada duas horas, entre às 06h30min 

e 19h. 

No Centro Profissional Ribeirão Shopping as medições ocorreram nas faces 

leste e oeste. Nos seguintes horários: 06h30min, 08h30min, 10h30min, 12h30min, 

14h30min, 16h30min e 18h30min. No Hotel Tryp by Whydam as medições ocorreram 

nas faces nordeste e sudoeste. Nos horários: 07h, 09h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h. 
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3.1 FLUXOGRAMA 

 

A Figura 3.1 apresenta de que forma ocorreu a análise do comportamento 

térmico das fachadas. Inicialmente com a caracterização dos edifícios e o 

procedimento experimental, que nortearam quais variáveis termofísicas deveriam ser 

analisadas. 

 

Figura 3.1 - Fluxograma 

 

Fonte: Autora 
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3.2 EDIFÍCIOS COMERCIAIS EM RIBEIRÃO PRETO 

A partir da década de 1990, Ribeirão Preto sofreu um grande adensamento do 

espaço urbano com considerável crescimento demográfico e forte desenvolvimento 

imobiliário, que ocorreu em grande parte na região sul da cidade. Essa região, por sua 

vez, foi desenvolvendo e sendo comercializada como área nobre e, 

consequentemente, sendo acompanhada pelo dimensionamento de grandes lotes e 

alto padrão dos edifícios. 

Foi nos principais corredores comerciais da região Sul; compreendidos pelas 

vias Av. Presidente Vargas, Av. Maurílio Biagi, Av. José Adolfo Bianco Molina, Av. 

Wladimir Meirelles Ferreira; que surgiram os principais edifícios comerciais desta 

região. O primeiro edifício comercial a surgir nesta região foi o Edifício Comercial New 

Center (Figura 3.2), finalizado em 1999. Um empreendimento marcante para a cidade, 

o qual tem como característica principal, a pele de vidro em todas as fachadas, 

remetendo a arquitetura de países do hemisfério norte. 

         Figura 3.2 - Ed. Comercial New Center 

 

           Fonte: Autora, 2020 
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Com o grande adensamento do espaço urbano e considerável crescimento 

demográfico, que ocorreu nas últimas décadas na cidade de Ribeirão Preto, vários 

outros edifícios comerciais foram surgindo, conforme apresentado na Figura 3.3, 

concentrando grande parte das atividades comerciais, de serviço e de ensino nesta 

região.  

Figura 3.3 - Mapa com localização dos edifícios comerciais na região Sul de Ribeirão Preto 

 

Fonte: Adaptado de PMRP, 2010 

 

Foram levantados os principais edifícios comerciais construídos nos últimos 

anos nesta região entre 2010 e 2019. Dentre eles temos: Edifício Comercial Times 

Square em 2010 (Figura 3.4), Edifício Comercial Spasse, 2010 (Figura 3.5), Centro 

Profissional Ribeirão Shopping, 2012 (Figura 3.6), Edifício Comercial Trio, 2013 

(Figura 3.7), Hotel Wydham Garden, 2017 (Figura 3.8) e Hotel Tryp by Wydham, 2016 

(Figura 3.9); apresentados nas imagens abaixo. 
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Figura 3.4- Ed. Comercial Times Square 

 

                  Fonte: Autora, 2020 

Figura 3.5 - Ed. Comercial Spasse 

 

             Fonte: Autora, 2020 

Figura 3.6 - Centro Profissional Ribeirão Shopping 

 
                    Fonte: Autora, 2020 

Figura 3.7 - Ed. Comercial Trio 

 
           Fonte: Autora, 2020 

  
Figura 3.8 - Hotel Whydam Garden 

 
                Fonte: Autora, 2020 

Figura 3.9 - Hotel Tryp by Whydam 

 
            Fonte: Autora, 2020 
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É possível observar nos últimos 10 anos que, após a implantação do Edifício 

New Center, não houve mais nenhum edifício na cidade, que apresentasse a fachada 

exclusivamente em vidro. 

Com base no levantamento dos edifícios comerciais, os edifícios selecionados 

para realizar a pesquisa experimental, foram os que apresentaram um padrão 

arquitetônico com fachadas similares, horizontalidade na diagramação dos caixilhos 

com visível divisão da alvenaria, caixilho e estrutura, e também por estarem 

implantados de forma análoga em relação ao norte, possibilitando uma mesma 

condição de análise e estudo, sendo estes o Centro Profissional Ribeirão Shopping 

(Figura 3.10) e o Hotel Tryp by Wydham (Figura 3.11). 

 

Figura 3.10 - Centro Prof. Ribeirão Shopping 

 
           Fonte: Autora, 2020 

Figura 3.11 - Hotel Tryp by Whydam 

 
         Fonte: Autora, 2020 

 

3.2.1 Centro Profissional Ribeirão Shopping 

 O Centro Profissional Ribeirão Shopping está localizado na região Sul 

de Ribeirão Preto, subsetor S5, nas coordenadas 21° 12' 33,2000" Sul e 47° 48' 

52,7000" Oeste (Figura 3.12), azimute da fachada principal (L) em 17º, com ventos 

predominantes LE, no quadrilátero compreendido entre as avenidas Av. José Adolfo 

Bianco Molina, Av. Braz Olaia Costa, Av. José Cezário M. da Silva e Av. Presidente 

Vargas. 



Câmera Termográfica como ferramenta de caracterização do comportamento térmico de fachadas  

 

 

55 
 

 

Figura 3.12 - Mapa do subsetor S5 de Ribeirão Preto com localização do Centro Profissional Rib. Shopping 

 

Fonte: Adaptado de PMRP, 2010 

 

A implantação deste edifício no quesito orientação solar (Figura 3.13) 

apresenta-se com faces leste e oeste em ângulos muito próximos à 90º em relação 

aos pontos cardeais. 

Figura 3.13 - Implantação do Centro Profissional Ribeirão Shopping 

                                      

Fonte: Autor, 2020 
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O sistema construtivo empregado nesse edifício é basicamente em estrutura 

de concreto armado e alvenaria de vedação em blocos cerâmicos de 8 furos 

assentados na maior largura de 19 cm com reboco externo de 3 cm e interno de 2 cm, 

totalizando 24 cm.  

De acordo com a NBR 15220 (ABNT, 2005), ver figura 3.14, esse componente 

apresenta transmitância térmica de 1,8W/m²K, capacidade térmica de 231KJ/(m².K) e 

atraso térmico de 5,5 horas. 

Figura 3.14 - Transmitância térmica, capacidade térmica e atraso térmico para parede 

 

Fonte: ABNT, 2005 

 

As fachadas leste e oeste apresentam a mesma paginação dos caixilhos, com 

peitoril de 1,05m em alvenaria, caixilho tipo pele de vidro com altura de 1,41m e viga 

em concreto armado estrutural de 50 cm, conforme apresentado na Figura 3.15. 

Figura 3.15 - Corte Esquemático Fachadas Leste e Oeste 

 

Fonte: Autor, 2020 
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A pintura externa das paredes do Centro Profissional é de cor branco neve, de 

acordo com Dornelles (2008) apresenta absortância de 16,2%. O caixilho utilizado 

neste empreendimento é de alumínio na cor prata fosca com vidro laminado refletivo 

8 mm na cor verde, marca Cebrace, com transmitância térmica de 5,7W/m² e fator 

solar 0,37 (Figura 3.16).  

 

Figura 3.16 - Fachadas Leste e Oeste 

Fonte: Autor, 2020 

Com o levantamento do sistema construtivo é possível perceber que as 

aberturas apresentam entre 21% e 23% da área do piso, e atendem tanto o código de 

obras do município quanto a norma de desempenho térmico, NBR 15220 

(ABNT,2005). Porém as vedações apresentam transmitância (1,37W/m².K e 1,80 

W/m².K) e atraso térmico (5,5 horas) menores que o exigido pela NBR 15220 

(ABNT,2005). 

 

3.2.2 Hotel Tryp by Whydham 

O Hotel Tryp está localizado na região Sul, subsetor S5 de Ribeirão Preto, nas 

coordenadas 21° 12' 55,0152" Sul e 47° 49' 15,2000" Oeste (Figura 3.17), azimute da 

fachada principal (NE) a 40º, ventos predominantes LE, no quadrilátero compreendido 
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entre as avenidas Av. Braz Olaia Costa, Av. José Cezário M. da Silva, Av. Presidente 

Vargas e Rodovia Antônio Duarte Nogueira. 

Figura 3.17 - Mapa do subsetor S5 com localização do Hotel Tryp 

 

Fonte: Adaptado de PMRP, 2010 

 

A implantação desse empreendimento (Figura 3.19) não oferece ângulos retos 

em relação aos pontos cardeais. Vale salientar que no primeiro levantamento 

realizado, através de contato com a administração do empreendimento que 

disponibilizou todos os projetos, foi identificado o Norte praticamente paralelo ao 

edifício.  
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Figura 3.18 - Implantação inicial (primeiro levantamento) 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

 

Porém, ao analisar profundamente a implantação do edifício no mapa da 

cidade, foi verificada uma alteração significativa de 30º para a direita (Figura 3.19), o 

que ocasionou análise de faces distintas da envoltória em comparação ao Centro 

Profissional. 
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Figura 3.19 - Implantação do Hotel Tryp by Whydam 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

O sistema construtivo empregado neste edifício é basicamente em estrutura de 

concreto armado e alvenaria de vedação em blocos cerâmicos de 6 furos assentados 

na maior dimensão com espessura de 14 cm, reboco externo de 3 cm e interno de 2 

cm, totalizando 19 cm.  

De acordo com a NBR 15220 (ABNT,2005), esse componente apresenta 

(Figura 3.20) transmitância térmica de 2,02W/m².K, capacidade térmica de 

192KJ/(m².K) e atraso térmico de 4,5 horas.  
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Figura 3.20 - Transmitância térmica, capacidade térmica e atraso térmico para parede 

 

       Fonte: ABNT, 2005 

O caixilho utilizado nesse empreendimento é de alumínio na cor titânio com 

vidro laminado 8 mm na cor cinza, marca Glassec, com transmitância térmica de 

5,7W/m² e fator solar 0,28.  

A pintura externa é composta por faixas horizontais (Figura 3.21 e 3.22), sendo 

que no alinhamento dos caixilhos a tinta utilizada é Suvinil cor 185 cinza asfalto e no 

alinhamento do peitoril a pintura é em tinta Suvinil cor 176 cortiça. Na altura da viga, 

temos duas situações a pintura em tinta Suvinil cor 08 papel de seda e também a cor 

185 cinza asfalto. 

Figura 3.21 - Corte Esquemático e Elevação Faces Nordeste (12ºandar) e Sudoeste Hotel Tryp 

 

Fonte: Autor, 2020 
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Figura 3.22 - Corte Esquemático e Elevação Face Nordeste 9ºandar 

 
Fonte: Autor, 2020 

 

Não foi encontrado informações quanto a absortância dessas cores no site do 

fornecedor, portanto foi adotado valores aproximados de absortância de acordo com 

as cores analisadas por Dornelles (2008). Sendo assim foi adotado para a cor cinza 

asfalto absortância de 71,6%; para a cor cortiça 53,2% e para cor papel de seda 28,1%. 

Com o levantamento do sistema construtivo é possível perceber que as 

aberturas apresentam 11,5% (face nordeste) e 22% (face sudoeste) da área do piso.  

Desta forma, apenas a abertura voltada para a face sudoeste atende o código 

de obras do município e a norma de desempenho térmico, e a abertura voltada para a 

face nordeste não atende nenhuma das exigências, nem do código de obras e nem da 

NBR 15220. As vedações apresentam transmitância (2,02 W/m².K) e atraso térmico 

(4,5 horas) menores que o exigido pela norma de desempenho térmico. 

 

3.3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O procedimento experimental aplicado nesta pesquisa inclui a análise das 

imagens termográficas das fachadas, das medições obtidas através do termômetro 

infravermelho e das aferições de temperatura interna e externa obtidas com os dois 

aparelhos registradores. 

O método de análise utilizado é o método qualitativo, conforme apresentado no 

item 2.1.4, o mais indicado para avaliar a condição térmica de fachadas. O esquema 

de análise usado para o levantamento termográfico é o esquema de análise passivo 
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(ver pag. 26), pois a radiação solar incidente na fachada é suficiente para detectar o 

contraste de temperatura nas superfícies 

3.3.1 Câmera Termográfica 

 

O equipamento utilizado foi a câmera Testo 870 thermal image, disponibilizado 

pelo laboratório de Conforto Ambiental do IAU São Carlos. A câmera (Figura 3.23) 

apresenta simplicidade quanto ao seu manuseio. A inclusão de dados para ajuste das 

configurações também foi simples de ser executada, pois a emissividade e a 

temperatura refletida são determinadas e ajustadas automaticamente. 

 As imagens registradas foram arquivadas na memória interna da câmera e a 

posterior tanto as imagens termográficas quanto as fotográficas também registradas 

pela mesma câmera, foram processadas pelo software testo IRSoft versão 3.1, onde 

é possível analisar cada imagem individualmente.  

 

Figura 3.23 - Câmera Termográfica Testo 870 

 

Fonte: Testo,2020 1 

 

 
1 Disponível em: https://www.testo.com/pt-BR/testo-870-1/p/0560-

8701?gclid=EAIaIQobChMI0eDSqfHw7QIVl4KRCh2a8QhUEAAYASAAEgI9EfD_BwE. Acessado em 28/12/2020. 

 

https://www.testo.com/pt-BR/testo-870-1/p/0560-8701?gclid=EAIaIQobChMI0eDSqfHw7QIVl4KRCh2a8QhUEAAYASAAEgI9EfD_BwE
https://www.testo.com/pt-BR/testo-870-1/p/0560-8701?gclid=EAIaIQobChMI0eDSqfHw7QIVl4KRCh2a8QhUEAAYASAAEgI9EfD_BwE
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O programa oferece a possibilidade de analisar os termogramas de forma 

pontual, obter dados como medição do ponto quente e do ponto frio, assim como 

informar a temperatura em pontos específicos da imagem, de acordo com a 

necessidade da pesquisa. O programa define automaticamente a escala de 

temperatura do termograma em concordância com as temperaturas registradas pela 

câmera. Conforme demonstrado na Figura 3.24, a escala de temperatura se encontra 

no quadro à direita do termograma.  

Ao clicar num ponto específico do termograma é possível verificar a indicação 

da temperatura no quadro abaixo do termograma. E no quadro inferior da direita a 

imagem real do ambiente analisado. 

Figura 3.24 - Tela do Software Testo IRSoft ao analisar um termograma 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

Na Tabela 3.1 segue as especificações técnicas da câmera Testo 870: 

Tabela 3.1 - Especificações Técnicas Câmera Termográfica Testo 870 

Imagem Infravermelha 

Resolução Infravermelho 160 x 120 pixels 

Sensibilidade Térmica <100mK a +30ºC 

Campo visão / Distância do foco 34º x 26º  / <0,5m 

Resolução geométrica (IFOV) 3,68 mrad 

Super-resolução (pixel/ IFOV) 320 x 240 pixel / 2,3 mrad 

Ajuste imagem 9 Hz 



Câmera Termográfica como ferramenta de caracterização do comportamento térmico de fachadas  

 

 

65 
 

 

Foco Foco fixo 

Faixa espectral 7,5 a 14 µm 

  

Imagem Visual 

Tamanho imagem / Distância do 

foco 

3,1 MP / 0,5m 

Apresentação da Imagem 

Display 3,5LCD / 320 x 240 pixels 

Opções display Imagem 

IR 

Imagem IR / Imagem 

real 

Paleta de cores 4 (ferro, arco-íris, frio-quente, 

cinza) 

Medição 

Faixa de medição -20ºC a +280ºC 

Precisão ± 2ºC 

Emissividade/Temperatura 

Refletida 

0,001 a 1 (manual) 

Fonte: Traduzido de Testo, 2020 2 

 

3.3.2 Termômetro Infravermelho 

O equipamento utilizado foi Fluke 62 Mini Termômetro (Figura 3.25), 

disponibilizado pelo laboratório de Conforto Ambiental do IAU São Carlos. Essa 

ferramenta para diagnóstico de temperatura é indicada para medições de temperatura 

de corpos e superfícies mediante a radiação emitida por eles. A aferição é realizada 

de maneira que não precisar haver contato com a superfície e o resultado é 

instantâneo. 

De fácil manuseio, o equipamento não ofereceu nenhum tipo de dificuldade 

para a realização das medições. O aparelho não necessita de calibração, a 

emissividade no termômetro infravermelho já vem pré definida em 0,95, o que confirma 

a medição apenas das alvenarias, pois com essa emissividade não é possível medir 

metal e vidros especiais. 

 

2 Disponível em: https://www.testo.com/pt-BR/testo-870-1/p/0560-

8701?gclid=EAIaIQobChMI0eDSqfHw7QIVl4KRCh2a8QhUEAAYASAAEgI9EfD_BwE. Acessado em 28/12/2020. 

https://www.testo.com/pt-BR/testo-870-1/p/0560-8701?gclid=EAIaIQobChMI0eDSqfHw7QIVl4KRCh2a8QhUEAAYASAAEgI9EfD_BwE
https://www.testo.com/pt-BR/testo-870-1/p/0560-8701?gclid=EAIaIQobChMI0eDSqfHw7QIVl4KRCh2a8QhUEAAYASAAEgI9EfD_BwE


Câmera Termográfica como ferramenta de caracterização do comportamento térmico de fachadas  

 

 

66 
 

 

As medições com o termômetro infravermelho foram aferidas a uma distância 

de 1,00m e para evitar erros foi definido o ângulo sólido na área de interesse. Pontos 

específicos nas paredes foram definidos em decorrência do sistema estrutural e dos 

acabamentos presente em cada edifício. Foi capturada três medidas no mesmo ponto 

e considerada a temperatura média entre as três medições.  

 

Figura 3.25 - Termômetro infravermelho Fluke 62 

 

Fonte: Fluke, 2020 3 

 

Na Tabela 3.2 segue as especificações técnicas da câmera Testo 870: 

 

Tabela 3.2 - Especificações Técnicas do Termômetro infravermelho Fluke 

 
3 Disponível em: https://www.fluke.com/pt-br/produto/medicao-de-temperatura/termometros-ir/fluke-62. Acessado 

em 28/12/2020 

 

Especificações 

Alcance de Temperatura -30 à 500ºC (-20 à 932ºF) 

Precisão (assume temperatura 

ambiente de operação de 23ºC) 

± 1ºC (2ºF) de 10ºC à 30ºC (50ºF à 86ºF), 

±1.5% da leitura ou ± 15ºC (3ºF) 

Repetibilidade ±0.5% da leitura ou <±1ºC (±2ºF) o que for 

maior 

https://www.fluke.com/pt-br/produto/medicao-de-temperatura/termometros-ir/fluke-63
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Fonte: Fluke, 2020 4 

 

 

3.3.3 Termômetro Registrador de Dados (Data Logger) 

Para medição das temperaturas do ar interno e externo foi utilizado o 

equipamento Data Logger Testo 176 T4 (Figura 3.26). O termômetro registrador de 

dados é indicado para registrar a temperatura e a umidade relativa do ar. Ele tem 

excelente precisão e repetibilidade, sendo capaz de armazenar em sua memória 

leituras de medições de temperatura feitas automaticamente durante o tempo pré-

configurado.  

 
4 Disponível em: https://www.fluke.com/pt-br/produto/medicao-de-temperatura/termometros-ir/fluke-62. 

Acessado em 28/12/2020 

 

Tempo de resposta <500ms (95% da leitura) 

Espectro de resposta 6.5 à 18 µm 

Emissividade Pré definido 0.95 

Temperatura ambiente de 

operação 

0 à 50ºC (32 a 120ºF) 

Umidade Relativa 10 – 95% 

Temperatura de armazenamento -20 à 65ºC (-4 à 150ºF) sem bateria 

Dimensões 152 x 101 x 38mm 

Peso 200g 

Energia Bateria de 9V alcalina ou de NiCD 

Tempo de Bateria (alcalina) 12hrs com laser e retroiluminação ligados 

20hrs com laser e retroiluminação desligados 

Distância típica do alvo Até 1.5m 

Distância do Spot ratio 10:1 

Mostra Temperatura ºC ou ºF selecionável 

Resolução do display 0.2ºC (0.ºF) 

Manual Folha de instruções (inglês, espanhol, 

alemão, francês, chinês, japonês e 

português) 

Garantia 2 anos (condicional) 

https://www.fluke.com/pt-br/produto/medicao-de-temperatura/termometros-ir/fluke-63
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Nessa pesquisa, o registrador foi configurado para aferir a temperatura a cada 

um minuto. Após as medições realizadas, o equipamento foi conectado à um 

computador pelo cabo usb, para assim realizar o download das temperaturas 

registradas. 

Figura 3.26 - Data logger Testo 176 T4 

 

Fonte: Testo, 2020 5 

 

Na Tabela 3.3 segue as especificações técnicas do Data Logger Testo 176 T4: 

 

Tabela 3.3 - Especificações Técnicas Data Logger Testo 176 T4 

 

5 Disponível em: https://static-int.testo.com/media/9b/2e/035e5362c96a/testo-174-Short-manual.pdf. 

Acessado em 29/12/2020 

 

Especificações 

Faixa de medição -200 a +1000ºC 

Exatidão ± 1% do vm (-200 a -100,1ºC) ±1digit 

± 0,3ºC (-100 a +70ºC) ±1digit 

± 0,5% do vm (+70,1ºC a +1000ºC) ±1digit 

Resolução 0,1ºC 

Dimensões 103 x 63 x 33mm 

Peso 230g 

https://static-int.testo.com/media/9b/2e/035e5362c96a/testo-174-Short-manual.pdf
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Fonte: Testo, 2020 6 

 

Como indicado no capítulo 2.1 (pag.20), para avaliações diagnósticas prediais 

em estudos de arquitetura e engenharia, o espectro predominante é 7 - 14µm. Sendo 

assim, tanto a câmera termográfica Testo 870 quanto o termômetro infravermelho 

atendem à necessidade da pesquisa, pois a faixa espectral da câmera termográfica é 

de 7,5 a 14µm e do termômetro a laser é 6,5 a 18µm. 

A faixa de medição da temperatura na câmera termográfica varia entre -20ºC a 

+280ºC, enquanto que no termômetro infravermelho de -30ºC a 500ºC, ou seja, ambos 

têm alcance de temperatura suficiente para a investigação proposta. No quesito 

precisão, a câmera termográfica e o termômetro infravermelho apresentam uma 

pequena diferença de ± 2ºC e ± 1ºC, respectivamente.  

Conforme verificado no manual técnico da Câmera Termográfica Testo 870 

(Tabela 3.1), as medições foram realizadas à uma distância aproximada de 4,00m da 

parede a ser analisada, para melhor captação da imagem. No caso do termômetro 

infravermelho, foi definida a distância de 1,00m, conforme indicado pelo fabricante. 

Quanto ao valor da emissividade, na câmera termográfica ele é ajustável, já no 

termômetro infravermelho é pré definido a 0,95. Sendo assim, para assegurar a 

 

6 Disponível em: https://www.testo.com/pt-BR/testo-176-t4/p/0572-1764. Acessado em 29/12/2020. 

 

Temperatura de operação -20 a +70ºC 

Carcaça Plástico 

Classe de proteção IP65 

Canais 4 externa 

Sondas conectáveis 4 x thermocouple (type T, K and J) 

Cor do produto Preta 

Padrões EU-diretriz 2014/30 /EU;2011/65/EU 

Taxa de medição 1s a 24h, 2s to 24h (on lne measurement) 

Tipo de bateria 1 x Lithium (TL-5903) 

Durabilidade 8 anos, com taxa med. 15min. +25ºC 

Interface Mini usb, SD card slot 

Memória 2.000.000 valores medidos 

https://www.testo.com/pt-BR/testo-176-t4/p/0572-1764
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confiabilidade dos resultados da investigação termográfica, foram realizados dois 

experimentos para cálculo da emissividade.  

3.3.4 Cálculo da Emissividade da Superfície 

O primeiro procedimento adotado para calcular a emissividade da superfície foi 

baseado em diversos estudos. Esses procedimentos foram realizados por Marques 

(2014) que analisou a qualidade térmica da envoltória, e Alam (2016) que analisou 

blocos cerâmicos e de concreto.  

Foi utilizado uma fita isolante preta, cuja emissividade é 0,95, colada na parede 

de uma sala com temperatura estável (Figura 3.27). Após colocar a fita na parede, 

aguardou-se duas horas para que a temperatura da fita se estabilizasse com a 

temperatura da parede, uma vez que este procedimento requer que a temperatura do 

material seja igual à da superfície. A imagem termográfica (Figura 3.28) não registrou 

diferença da temperatura superficial nos corpos estudados (parede e fita isolante), 

comprovando que ambos estavam com mesma temperatura.  

 

Figura 3.27 - Medição da fita isolante 

 
        Fonte: Autor, 2020 

Figura 3.28 - Imagem Termográfica da fita isolante 

 
Fonte: Autor, 2020 

O segundo procedimento foi realizado de acordo com Albatici e Tonelli (2010). 

Segundo os autores para obter um procedimento eficiente é necessário partir de dados 

verdadeiros, principalmente tratando de envolvente de edifício, o elemento mais 

dispersante de energia.  

Posto isto, os autores apresentam uma metodologia experimental utilizando a 

técnica de termovisão no infravermelho (ITT), de modo a adquirir dados quantitativos 

da transmitância térmica real na fachada do edifício. 
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Os equipamentos necessários para essa medição são: câmera termográfica 

(Figura 3.29), aquecedor elétrico (Figura 3.30), termômetro registrador de dados 

(Figura 3.32) e caixa de papelão ou plástica com furos para medição das temperaturas 

(Figura 3.31). 

Figura 3.29 - Câmera Termográfica 

 
             Fonte: Autor, 2020 

 Figura 3.30 - Aquecedor Elétrico 

 
Fonte: Autor, 2020 

 
Figura 3.31 - Caixa Plástica 

 
Fonte: Autor, 2020 

Figura 3.32 - Medidores Temperatura - Data logger 

 
     Fonte: Autor, 2020 

     

O método consiste em mover uma fonte de calor, por exemplo um acendedor 

elétrico, com temperatura em torno de 130ºC próximo à superfície da parede, a uma 

distância aproximada de 10cm (Figura 3.33 e Figura 3.34). Uma imagem termográfica 

(Figura 3.35) é tirada instantaneamente, evitando o possível aquecimento da 

superfície. 
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Figura 3.33 - Medição ITT - Centro Profissional 

 

Fonte: Autor, 2020 

Figura 3.34 - Medição ITT - Hotel Tryp 

 

Fonte: Autor, 2020 

    

No mesmo instante da medição, dois sensores de temperatura, um do lado 

interno e outro do lado externo registram a temperatura do ar. A temperatura radiante 

da fonte de calor e a imagem refletida visível na superfície é medida e comparada. De 

acordo com os estudos apresentados por Albatici e Toneli (2010) a potência da fonte 

de calor é proporcional à  , onde Ts é a temperatura radiante da fonte de 

calor e Tout a temperatura externa.  

Enquanto a potência da imagem refletida é proporcional à , onde Tr 

é a temperatura radiante da imagem refletida. Sendo assim, temos a seguinte 

equação: 

 

No procedimento experimental realizado no Centro Profissional (Figura 3.36) 

foi registrado as seguintes temperaturas (Figura 3.35 e Tabela 3.4): 

Ts = 130,3ºC = 403,15K 

Tr = 38,5ºC = 311,65K 

Tout = 32ºC = 305,15K 
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Figura 3.35 - Termograma do procedimento experimental ITT no Centro Profissional 

 

Fonte: Autor, 2020 

Figura 3.36 - Imagem Real no momento da captação do Termograma 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

Tabela 3.4 - Marcações de Temperatura da Imagem Térmica extraída do Software 

 

       Fonte: Autor, 2020 

 

 Desta forma, seguindo a equação temos: 
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No Hotel Tryp foi realizado o mesmo procedimento (Figura 3.38), sendo 

registrado as seguintes temperaturas (Figura 3.37 e Tabela 3.5): 

Ts = 128,9ºC = 401,15K 

Tr = 40,7ºC = 313,15K 

Tout = 33,3ºC = 306,15K 

Figura 3.37 - Termograma do Procedimento Experimental ITT no Hotel Tryp 

 

Fonte: Autor, 2020 

Figura 3.38 - Imagem Real no momento da captação do Termograma 

 

Fonte: Autor, 2020 
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Tabela 3.5 - Marcações de Temperatura da Imagem Térmica extraida do Software 

 

Fonte: Autor, 2020 

Desta forma, seguindo a equação temos: 

 

 

Concluído o estudo piloto proposto, fica justificado a emissividade adotada de 

0,95 para realização da investigação térmica nas fachadas dos edifícios. 

 

3.3.5 Estudo de Incidência Solar 

Um estudo de incidência solar foi realizado com a aplicação da carta solar 

(Figura 3.39) e também no programa Archicad, versão 21 para Windows, utilizado 

como referência para a análise das fachadas em relação à radiação solar. 

Figura 3.39 - Carta Solar SP 

 

Fonte: Autor, 2020 
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A escolha da utilização do programa Archicad para a realização do estudo de 

incidência solar ocorreu devido ao domínio que a autora tem do programa e também 

pelo fato dos estudos solares obtidos, permitirem visualizar todo o projeto, ou parte 

dele, em uma situação realista, selecionando uma localização geográfica e definindo 

o período de tempo ao longo do qual quer examinar a luz e a projeção de sombras. 

Ao aplicar a carta solar nas fachadas Leste e Oeste do Centro Profissional 

Ribeirão Shopping (      Figura 3.40) é possível verificar a incidência direta em ambas 

fachadas. Vale salientar que nenhuma das fachadas recebem influência do seu 

entorno imediato, não ocorrendo nenhum tipo de sombreamento e nem obstrução de 

radiação solar direta. 

      Figura 3.40 - Aplicação Carta Solar no Centro Profissional Ribeirão Shopping 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

A incidência solar direta apresentada pela carta solar, também é possível ser 

evidenciada no estudo solar realizado no programa Archicad (Tabela 3.6 e Tabela 3.7). 
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Centro Profissional Ribeirão Shopping 

Tabela 3.6 - Incidência Solar da Fachada Leste 

06h 30min 08h 30min 

  

 

10h 30min 12h 30min 

  

14h 30min 
16h 30min 
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18h 30min 

 

           Fonte: Autor, 2020 

            Tabela 3.7 - Incidência Solar da Fachada Oeste 

06h 30min 08h 30min 
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10h 30min 12h 30min 

 
 

14h 30min 16h 30min 
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18h 30min  

 

 

           Fonte: Autor, 2020 

 

No Centro Profissional é possível verificar que na fachada leste a insolação 

ocorre predominantemente pela manhã, entre os horários das 6h30min às 11h30min, 

enquanto que na fachada oeste a insolação prevalece entre os horários das 13h30min 

às 17h30min.  
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A aplicação da carta solar também ocorreu no Hotel Tryp (Figura 3.41), 

demonstrando como ocorre a incidência solar nas fachadas Nordeste e Noroeste. É 

possível evidenciar pela carta solar que a radiação direta ocorre de forma mais intensa 

e durante um maior período de tempo na face nordeste no período da manhã. 

Enquanto que na face noroeste a radiação direta ocorre no período da tarde, durante 

um menor período de tempo. 

 

Figura 3.41 - Aplicação da Carta Solar no Hotel Tryp 

 

           Fonte: Autor, 2020 
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A incidência solar direta apresentada pela carta solar, também é possível ser 

evidenciada no estudo solar realizado no programa Archicad (Tabela 3.8 e Tabela 3.9). 

 

Hotel Tryp by Whydam 

Tabela 3.8 - Incidência Solar das Fachadas Nordeste e Noroeste 

07 horas 

09 horas 

  

11 horas 13 horas 

  

15 horas 17 horas 
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19 horas  

 

 

Fonte: Autor, 2020 

Tabela 3.9 - Incidência Solar das Fachadas Sudoeste 

07 horas 09 horas 
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11 horas 13 horas 

  

15 horas 17 horas 

  

19 horas  
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Fonte: Autor, 2020 

No Hotel Tryp é evidente a incidência da radiação solar nas fachadas nordeste 

e noroeste, sendo que a insolação ocorre predominantemente entre os horários das 

7h às 11h na fachada nordeste, enquanto que na fachada noroeste a incidência solar 

se torna mais intensa a partir das 13h, estendendo-se até às 16h diretamente em 

partes da envoltória, pois o próprio edifício inicia projeção de sombra sobre essa 

fachada. No entanto o ambiente interno analisado desta fachada passa a receber 

menos radiação solar, devido à sombra projetada, apenas após as 16h. A incidência 

de radiação solar na fachada sudoeste transcorre apenas a partir das 14h, tornando-

se evidente visualmente e mais intensa apenas por volta das 16h. 

 

3.3.6 Medições 

Foram realizadas duas investigações térmicas. A segunda medição foi 

realizada em decorrência dos apontamentos feitos pela banca. Porém, como o objetivo 

do trabalho é analisar o potencial de uso da câmera termográfica como ferramenta 

para avaliar a temperatura superficial das fachadas e caracterizar seu comportamento 

térmico, não foi descartado nenhum resultado obtido, pois entendeu-se que, de forma 

complementar e com limitações, eles poderiam ajudar na compreensão do propósito 

deste trabalho. 

Os apontamentos realizados pela banca, contribuíram para melhorar a 

qualidade técnica das medições e dos resultados obtidos. Foi sugerido utilizar o 
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termômetro de temperatura para aferir a temperatura de ar interno e externo, e também 

a utilização de tripé para se obter uma melhor qualidade dos termogramas. 

A data para realização das investigações térmica foi definida de acordo com a 

disponibilidade de ambos os empreendimentos, visto que as medições nos edifícios 

deveriam ocorrer simultaneamente.  

A primeira investigação ocorreu no dia 18 de junho de 2019, onde foram 

registrados, de acordo com o Aeroporto Leite Lopes, temperatura mínima de 13ºC e 

máxima de 29ºC, confirmando os dados apresentados no item 2.1.1 (ver Figura 2.19) 

com céu limpo e sem nuvens, e intensidade do vento de 9Km/h (ver Figura 2.17). 

Figura 3.42 - Dados meteorológicos para Ribeirão Preto no dia 18/06/2019 

 

Fonte: Aeroporto Leite Lopes de Ribeirão Preto, 2020 

A primeira medição fora realizada no 12º pavimento em ambos os edifícios, 

devido a disponibilidade no empreendimento Centro Profissional, que apresentou 

maiores restrições quanto às salas liberadas. Sendo assim, solicitou-se o mesmo 

pavimento no Hotel Tryp, que também foi disponibilizado. 

Nesta altura, nenhum dos dois edifícios recebem influência do seu entorno 

imediato, não ocorrendo nenhum tipo de sombreamento e nem obstrução de radiação 

solar direta, eliminando assim uma variável que deve ser considerada, conforme 

apontado no item  2.1.3. 
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Figura 3.43 - Vista áerea Centro Profisional Ribeirão Shopping 

 

Fonte: Panrotas, 20207 

Figura 3.44 - Hotel Tryp, vista sem interferência entorno 

 

Fonte: Autor, 2020 

 
7 Disponível em: https://www.panrotas.com.br/noticia-turismo/hotelaria/2011/09/expansao-do-ribeirao-
shopping-sp-tera-tres-hoteis_71283.html. Acesso em 30/12/2020. 

https://www.panrotas.com.br/noticia-turismo/hotelaria/2011/09/expansao-do-ribeirao-shopping-sp-tera-tres-hoteis_71283.html
https://www.panrotas.com.br/noticia-turismo/hotelaria/2011/09/expansao-do-ribeirao-shopping-sp-tera-tres-hoteis_71283.html
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A segunda tomada dos dados ocorreu no dia 25 de novembro de 2020, um dia 

característico de uma semana com temperaturas homogêneas. Nesse dia foram 

registrados, de acordo com o Aeroporto Leite Lopes, temperatura mínima de 21ºC e 

máxima de 33ºC, com céu limpo e sem nuvens, e intensidade do vento de 20.4Km/h. 

Figura 3.45 - Dados meteorológicos para Ribeirão Preto no dia 25/11/2020 

 

Fonte: Aeroporto Leite Lopes de Ribeirão Preto, 2020 

Para a segunda investigação térmica foram disponibilizados pelos 

empreendimentos dois ambientes de cada edifício, sendo cada ambiente voltado para 

uma orientação solar diferente, possibilitando uma melhor análise do comportamento 

térmico de toda fachada. 

Essas medições foram realizadas no 9º pavimento em ambos os edifícios, 

devido a disponibilidade possível no empreendimento Centro Profissional e para evitar 

influência do entorno, pois nessa altura nenhum dos dois edifícios recebem influência 

do seu entorno imediato e nenhum tipo de sombreamento.  

No Cento Profissional ambas medições ocorreram nas faces Leste e Oeste, 

sendo que na primeira investigação também foi possível analisar a face Norte. Isto 

ocorreu porque o empreendimento não pode disponibilizar a mesma sala, visto que na 

data da segunda medição as salas utilizadas anteriormente estavam locadas 

dificultado a utilização destas. 
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Figura 3.46 - Pavimento Tipo do Centro Profissional com indicação dos ambientes analisados em ambas 
medições 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

Já no Hotel Tryp as medições da face Nordeste foram realizadas no dormitório 

de mesmo posicionamento, em relação ao pavimento tipo, e na face Sudoeste em 

dormitórios próximos de acordo com a disponibilidade no dia da medição. 

Na primeira medição, foi possível fazer medição também na face Noroeste, 

porém essa face sobre influência do próprio prédio que faz sombra após às 15hs.  

Quanto aos andares, foi possível acompanhar a altura do andar disponibilizado 

pelo Centro Profissional, sendo assim as medições ocorreram no 12º e 9º andar 

(Figura 3.51 e Figura 3.52) em ambas medições, respectivamente. 
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Figura 3.47 - Pavimento Tipo do Hotel Tryp com indicação dos ambientes analisados em ambas 
medições 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

Ambas medições foram realizadas a cada 2 horas, de forma alternada, com 

intervalo de 30 minutos de um edifício para outro. O início das aferições se deu às 

6h30min e finalizou às 19h. Deste modo, as medições no Centro Profissional foram 

realizadas nos horários 6h30min, 8h30min, 10h30min, 12h30mim, 14h30min, 

16h30min e 18h30min e no Hotel Tryp ocorreram às 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h. 

Pontos específicos nas paredes foram definidos em decorrência do sistema 

estrutural e dos acabamentos presente em cada edifício. Tanto no Centro Profissional 
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quanto no Hotel Tryp foi delimitado um quadrado de 10cm x 10cm em cada ponto para 

que as medições ocorressem sempre no mesmo ponto (Figura 3.48).  

Figura 3.48 - Marcação dos Pontos de Medição 

   

Fonte: Autor, 2020 

 

Conforme apresentado nas Figura 3.49 e 3.50, o ponto 01 de medição foi 

definido no ponto médio (h=50cm e 60cm) do peitoril das janelas, no Centro 

Profissional e no Hotel Tryp, respectivamente. O ponto 02 foi definido no ponto médio 

da alvenaria (h=1,20m e 1,50m), respectivamente. E o ponto 03 foi definido no meio 

do pilar (h=1,20m) no Centro Profissional e no Ponto médio da viga no Hotel Tryp. 

Figura 3.49 - Vista Interna Leste do Centro Profissional com Pontos Medição do Termômetro 
infravermelho 

Fonte: Autor, 2020 
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Figura 3.50 - Vista Interna Oeste do Centro Profissional com Pontos de Medição do Termômetro 
infravermelho 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

Todos os pontos aferidos no Centro Profissional apresentam o mesmo 

acabamento externo, pintura branca (α= 16,2%).  

Figura 3.51 - Fachada Leste do Centro Profissional com indicação do local da tomada de dados 

 

Fonte: Autor, 2020 
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Figura 3.52 - Fachada Oeste do Centro Profissional com indicação do local da tomada de dados 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

No Hotel Tryp o ponto 01 em ambas as vistas apresentam acabamento externo 

em pintura na cor cortiça (α= 53,2%), o ponto 02 apresenta pintura na cor cinza asfalto 

(α= 71,6%) (Figura 3.53 e Figura 3.54). 

O ponto 03 na primeira medição apresenta em ambas fachadas pintura externa 

na cor papel de seda. Porém, na segunda medição na fachada nordeste apresenta 

pintura externa na cor cinza asfalto (α= 71,6%)  e na fachada sudoeste, pintura externa 

na cor papel de seda (α= 28,1%) (Figura 3.55 e Figura 3.56). 
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Figura 3.53 - Vista Interna Nordeste do Hotel Tryp com Pontos de Medição do Termômetro infravermelho 

 

Fonte: Autor, 2020 

Figura 3.54 - Vista Interna Sudoeste do Hotel Tryp com Pontos de Medição do Termômetro infravermelho 

 

Fonte: Autor, 2020 
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Figura 3.55 - Fachada Nordeste e Noroeste com indicação do local da tomada de dados, respectivamente 

 

Fonte: Autor, 2020 

Figura 3.56 - Fachada e Sudoeste com indicação do local da tomada de dados 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

As medições com o termômetro infravermelho foram aferidas a uma distância 

de 1,00m (Figura 3.57) e para evitar erros foi definido o ângulo sólido na área de 
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interesse. Foi capturada três medidas no mesmo ponto e considerada a temperatura 

média entre as três medições.  

Figura 3.57 - Medição com termômetro infravermelho a 1m de distância 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

Para a medição das temperaturas interna e externa, foi utilizado dois 

termômetros registradores de dados. Ambos foram colocados, separadamente, dentro 

de um pote plástico (Figura 3.58) todo envelopada com fita adesiva aluminizada 

(Figura 3.59 e Figura 3.60), a fim de evitar interferência da radiação externa. O pote 

foi todo perfurado (Figura 3.61), garantindo a troca de calor do aparelho com o meio 

externo (Figura 3.62 e Figura 3.63).  
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      Figura 3.58 - Pote plástico 

 

     Fonte: Autor, 2020 

Figura 3.59 - Fita adesiva aluminizada 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

     

Figura 3.60 - Pote revestido de fita aluminizada 

 
   Fonte: Autor, 2020 

Figura 3.61 - Pote sendo perfurado 

 
         Fonte: Autor, 2020 

 
Figura 3.62 - Pote com data logger dentro 

 
     Fonte: Autor, 2020 

Figura 3.63 - Pote lacrado para medição 

 
     Fonte: Autor, 2020 

 

A imagem termográfica foi capturada a uma altura de 1,30m. Como a distância 

da câmera não interfere nos resultados (Alam, 2016) apresentado no item 2.2 (pag. 

28), no Centro Profissional, devido a possibilidade de espaço, a câmera foi posicionada 

a uma distância 5,00m do objeto em estudo. Já no Hotel Tryp, devido ao pequeno 

espaço dentro do dormitório, a câmera foi locada a 4,00m da parede. 
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O termômetro registrador de dados utilizado para capturar a temperatura 

interna, em ambos os edifícios, foi locado no centro do ambiente (Figura 3.64), a fim 

de evitar interferências do entorno. 

Figura 3.64 - Posicionamento da Câmera termográfica e do termômetro para medição interna 

 
Fonte: Autor, 2020 

Para a captura da temperatura externa os potes com os termômetros foram 

colocados no peitoril das janelas pelo lado externo do prédio (Figura 3.65).  

Figura 3.65 - Termômetro aferindo temperatura externa no Centro Profissional e no Hotel Tryp, respectivamente 

  

Fonte: Autor, 2020  Fonte: Autor, 2020 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Através da análise dos resultados obtidos em decorrência das imagens 

termográficas, das medições com o termômetro infravermelho, das temperaturas 

obtidas com o termômetro de dados e do estudo de incidência solar, foi viável 

caracterizar as fachadas. 

Fenômenos térmicos e elementos da fachada foram identificados nas imagens 

termográficas, sendo possível estabelecer diversos tipos de comparativos, tanto entre 

métodos de análise, quanto entre as fachadas analisadas. 

 

4.1 FENÔMENOS TÉRMICOS 

 

Foi possível, através das imagens termográficas, identificar alguns fenômenos 

térmicos nos edifícios analisados. No dormitório do Hotel Tryp (Figura 4.1), a diferença 

da tonalidade do acabamento externo ficou evidente no termograma interno (Figura 

4.2).  

 

Figura 4.1 - Imagem interna do dormitório 

 

Fonte: Autor, 2020 
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A faixa em vermelho na imagem térmica (Figura 4.2) registra exatamente o 

local com cor cinza asfalto (α=71,6%) da fachada externa (Figura 4.3), esta região 

apresenta temperatura entre 30ºC e 31ºC. A área mais fria, identificada no termograma 

pela cor azul escuro, identifica a altura da viga que tem cor externa papel de seda 

(α=28,1%), a qual apresenta temperatura abaixo de 26ºC. Já a cor verde-clara, mostra 

o peitoril em alvenaria com cor externa cortiça (α=53,2%), este elemento é 

apresentado no termograma com temperatura entre 27ºC e 28ºC. 

Figura 4.2 - Termograma Hotel Tryp identificando diferença de pintura externa 

 

Fonte: Autor, 2020 

Figura 4.3 - Corte esquemático e elevação Hotel Tryp 

 

Fonte: Autor, 2020 
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Esses registros comprovam o quanto a pintura externa, ou melhor, a 

absortância influência na radiação solar absorvida. Nesse componente da fachada, é 

possível verificar que o incremento de 40% da absortância é capaz de elevar 5ºC na 

temperatura superficial interna. 

No Centro Profissional (Figura 4.4), assim como no Hotel Tryp, também foi 

possível evidenciar o acabamento externo da fachada através dos termogramas. A 

pintura de toda a fachada numa cor única, branco neve (α=16,2%), ficou evidente 

através da cor azul escuro uniforme no termograma (Figura 4.5). 

Figura 4.4 - Imagem interna da sala do Centro Profissional 

 

     Fonte: Autor, 2020 

Figura 4.5 - Termograma do Centro Profissional identificando uniformidade da fachada externa 

 

Fonte: Autor, 2020 
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. É possível constatar que além desse elemento não apresentar diferença de 

temperatura, a temperatura registrada é abaixo de 27ºC, sendo que no momento dessa 

medição a temperatura externa registrada foi de 30,6ºC. Posto isto é possível verificar 

que ocorre atraso térmico nesta fachada. 

Apesar de lajes e forros  e Figura 4.8) não serem objeto de estudo desta 

pesquisa, pois não pertencem à fachada, vale registrar que esses elementos, no 

Centro Profissional, funcionam como pontes térmicas, conforme mencionado no item 

2.1.4 e pode ser observado nos registros provenientes da câmera termográfica na 

Figura 4.7 e Figura 4.9. 

Na primeira medição realizada, a sala ainda não dispunha de forro de gesso e 

ficou latente o processo de ganho de calor que ocorre através da laje (Figura 4.6). As 

áreas denominadas como nervuras apresentam tonalidade azul clara, a qual registrou 

temperatura de 33ºC enquanto o vazio da laje em tom azul escuro mediu 30,4ºC 

(Figura 4.7).  

Figura 4.6 - Imagem interna da sala com laje nervurada 

 

Fonte: Autor, 2020 
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Figura 4.7 - Termograma identificando pontes térmicas na laje nervurada 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

Na segunda medição realizada no Centro Profissional, a sala apresenta forro 

de gesso acartonado (Figura 4.8).  

Figura 4.8 - Imagem interna da sala com forro de gesso acartonado 

 

Fonte: Autor, 2020 
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Nessa situação, o termograma (Figura 4.9) deixou evidente em tom azul claro 

e verde que o perfil de alumínio funciona como ponte térmica, registrando temperatura 

de 38,5ºC, enquanto o gesso acartonado em tom azul escuro registrou 32,1ºC.  

Figura 4.9 - Termograma identificando pontes térmicas no forro de gesso 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

Desta forma, fica evidente, no entendimento desta autora, que o uso da câmera 

termográfica pode ser útil em estudos acerca do desempenho térmico de ambientes, 

confirmando que a autora considera que há potencial para o uso desta metodologia 

para compreender o comportamento térmico de uma fachada. 
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4.2 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA FACHADA 

 

4.2.1 Centro Profissional 

No Centro Profissional os termogramas também permitem realizar a análise 

comparativa das faces Leste e Oeste (Figura 4.10), evidenciando como ambas se 

comportam termicamente. 

Figura 4.10 - Imagens internas das salas face Leste e Oeste do Centro Profissional 

  

  Fonte: Autor, 2020 

 

Na Tabela 4.1, o azul escuro no termograma das 6h30min da face Leste vai 

clareando de acordo com o ganho de calor da parede até atingir a cor amarela às 

18h30min. Na face Oeste os termogramas também demonstram o ganho de calor 

nessa fachada. No entanto, como não há radiação direta nessa face no início da 

manhã, o gradiente de temperatura do termograma é diferente da face Leste.  

Sendo assim, o termograma das 6h30min está representando a alvenaria com 

a cor vermelha que vai alternando até atingir o azul escuro à partir das 12h30min 

quando inicia a radiação direta, de forma contrária que ocorre na face Leste. 
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Tabela 4.1 - Termogramas Face Leste e Oeste do Centro Profissional 

 
Face Leste Face Oeste 

6h30min 

  

8h30min 

  

10h30min 

  

12h30min 

  

14h30min 
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16h30min 

  

18h30min 

  

Fonte: Autor 

 

Através do software da câmera, foi possível coletar as temperaturas superficiais 

no termograma para assim analisar pontualmente o comportamento térmico desse 

componente. O cursor foi posicionado no termograma no ponto definido, conforme 

demonstrado no item 3.3.6, e assim foi coletado três medidas (M1), utilizando-se a 

temperatura média entre elas. 

As temperaturas coletadas nos termogramas da face Leste e Oeste do Centro 

Profissional, representadas no gráfico 4.1 demonstram que ao iniciar as medições a 

face Leste apresentava 27,6ºC, temperatura mais elevada que a face Oeste, 28,6ºC. 

A temperatura superficial da face Leste continuou a subir mesmo sem a radiação 

direta, havendo um ganho de calor de 4ºC durante o dia, isso ocorre devido a radiação 

indireta e à condução térmica desse componente. 

Enquanto na face Oeste, apesar de iniciar o dia com temperatura mais baixa o 

ganho de calor durante o dia chegou a 5ºC, ou seja, teve maior ganho de calor se 

comparado à face Leste, chegando ao final da medição, às 18h30min, com a mesma 

temperatura que a face Leste alcançou às 16h30min. 
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Gráfico 4.1 – Comportamento térmico das faces Leste e Oeste do Centro Profissional 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

As salas encontram-se fechadas e sem uso, não ocorrendo circulação de ar. 

Posto isso, parte do calor absorvido pela fachada durante o dia que é conduzido para 

o interior fica armazenado não se dissipando durante a noite. A falta de ventilação e o 

alto ganho de calor, nesse caso, ocasiona altas temperaturas no interior do ambiente. 

 

4.2.2 Hotel Tryp by Whydam 

No Hotel Tryp (Figura 4.11 e Figura 4.12), os termogramas obtidos (Tabela 4.2) 

com as medições realizadas na fachada nordeste demonstraram como se dá o 

comportamento térmico da viga com acabamentos externos diferentes. Na primeira 

medição realizada no 12º tipo o acabamento externo da viga é em cor papel de seda 

(α=28,1%) e na segunda medição no 9º pavimento tipo é em cor cinza asfalto 

(α=71,6%). 

Visto que o objetivo do trabalho é o uso da câmera termográfica para analisar 

o comportamento térmico da fachada, a diferença dos ambientes, assim como o dia 

da medição, não impossibilita uma análise do comportamento térmico da viga, que 

6h30min 8h30min 10h30min 12h30min 14h30min 16h30min 18h30min

Temp Super. (L) 28,6 30 30 31,2 32 32,9 31,6

Temp Super. (O) 27,6 28,1 28,9 29,1 31 31,8 32,8

Temp. Ar Ext. (ºC) 24,47 28,07 31,03 32,57 34,23 35,17 30,6

Temp. Ar Int. (ºC) 27,1 28,6 30,1 33,73 33,27 30,6 30,73
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está presente em ambas as situações. Isso porque o objetivo do trabalho baseia-se 

na diferença de temperatura entre as superfícies analisadas e não no valor 

absoluto da temperatura e sim nas diferenças relativas entre as temperaturas das 

superfícies. 

Figura 4.11 - Imagem Interna dormitório 12ºtipo 

 
Fonte: Autor, 2020 

Figura 4.12 - Imagem interna dormitório 9ºtipo 

 
Fonte: Autor, 2020 

 
Os termogramas apresentados na         Tabela 4.2 evidenciam como ocorre o 

aquecimento dessa fachada ao decorrer do dia. 

        Tabela 4.2 - Termogramas Face Nordeste do Hotel Tryp 

 
12ºtipo – cor externa clara 9ºtipo – cor externa escura 

07hs 

  

09hs 
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11hs 

  

13hs 

  

15hs 

  

17hs 

  

19hs 

  

Fonte: Autor, 2020 
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Através do software da câmera, foi possível coletar as temperaturas superficiais 

no termograma (x M1) para assim analisar pontualmente o comportamento térmico 

desse componente. O cursor foi posicionado no termograma no ponto definido, 

conforme demonstrado no item 3.3.6, e assim foi coletado três medidas (M1), 

utilizando-se a temperatura média entre elas. 

Como já esperado, a temperatura obtida pelos termogramas evidencia como a 

absortância influencia no ganho de calor dessas vigas. O gráfico 4.2 demonstra que a 

viga com cor externa clara (12º tipo) apresenta ganho de calor apenas no período de 

radiação solar direta, perdendo temperatura na mesma velocidade, após a diminuição 

da radiação direta. O ganho de calor nessa viga chega a 4ºC. 

No caso da viga com cor externa escura (9º tipo), a temperatura superficial 

interna inicial é quase 2ºC a mais que a viga com cor clara. O ganho de calor dessa 

viga não ocorre apenas com a radiação solar direta, após o término da radiação direta 

a viga continua a elevar sua temperatura, não havendo queda de temperatura em 

nenhum momento da análise. Verificou-se que essa viga alcançou mais de 5ºC de 

ganho de calor. 

 

Gráfico 4.2 – Comportamento térmico da viga na fachada Nordeste do Hotel Tryp 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

Vale salientar que em nenhuma das medições ocorreu influência direta do 

entorno e nenhum tipo de sombreamento por parte de outros edifícios. 

Os termogramas ( 
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Tabela 4.3) obtidos com a câmera termográfica também possibilitaram uma 

análise comparativa entre os pontos (Figura 4.13) igualmente localizados nas faces 

Nordeste e Sudoeste do Hotel Tryp (Figura 4.14). 

Figura 4.13 - Pontos vista interna Nordeste e Sudoeste, respectivamente 

  

Fonte: Autor, 2020 

Figura 4.14 - Imagem interna dos dormitórios face Nordeste e Sudoeste, respectivamente 

   

Fonte: Autor, 2020 
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Tabela 4.3 - Termogramas Faces Nordeste e Sudoeste, respectivamente 

 
Face Nordeste Face Sudoeste 

07hs 

  

09hs 

  

11hs 

  

13hs 
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15hs 

  

17hs 

  

19hs 

  

Fonte: Autor 

 

Fica evidente pelos termogramas como a temperatura superficial da fachada 

aumenta no decorrer do dia. Em ambas as faces, o termograma capturado no primeiro 

horário apresenta-se com uma única cor, não sendo possível identificar as cores 

externas. Ao decorrer do dia, as cores externas da fachada ficam evidentes pelas 

diferentes tonalidades apresentadas no termograma. 

O gráfico 4.3 compara a temperatura superficial do ponto 01 (x M1), localizado 

na alvenaria com cor externa cortiça (α=53,2%), nas faces Nordeste e Sudoeste. 
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Gráfico 4.3 – Comportamento térmico do ponto 1 nas faces Nordeste e Sudoeste do Hotel Tryp 

 

Fonte: Autor, 2020 

De fato, a temperatura superficial em ambas as faces e a temperatura interna 

aumentam de acordo com o aumento da temperatura externa, porém a queda da 

temperatura superficial da fachada não ocorre na mesma velocidade que da 

temperatura interna. Isso ocorre devido a inércia térmica desse componente da 

fachada em comunhão com a alta absortância da cor externa. 

Embora o desempenho térmico da fachada não seja o objetivo principal dessa 

pesquisa, ao analisar do ponto de vista fenomenológico, é perceptível o atraso térmico 

que ocorre nessas fachadas, enquanto a temperatura externa aumenta 10ºC a 

temperatura interna no ambiente da face NE aumenta pouco mais de 3ºC e na face 

SO 5ºC. Vale registrar que, as temperaturas do ar interno e externo dificilmente 

permitiria avaliar os efeitos dos diferentes elementos da parede. 

Esses resultados evidenciam a radiação direta apresentada no item 3.3.5, e 

comprovam a eficiência do uso da câmera termográfica em trabalhos sobre 

desempenho térmico de fachadas. 

O gráfico 4.4 representa o comportamento térmico do ponto 2 durante o dia, 

muito similar ao ponto 1, no entanto o ganho de calor ocorre mais rapidamente se 

comparado ao ponto 1, devido a absortância da cor externa cinza asfalto (α=71,6%). 

Enquanto no ponto 1 as faces Nordeste e Sudoeste atingem 30ºC e 31,9ºC 

apenas às 17hs e 19hs, respectivamente; no ponto 2 a face Nordeste chega a 30,4ºC 

às 13hs e a face Sudoeste afere 32ºC às 17hs. 

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h

Ponto 1 NE 25,7 26,6 27,4 28,9 29,7 30 29,7

Ponto 1 SO 24,6 26,2 25,9 26,4 28,8 31,3 31,9

Temp. Ar Ext. (ºC) 26,37 28,63 30,5 34 36,03 36,2 30,17

Temp. Ar Int. (NE) 27,27 27,9 28,33 30 30,93 29,97 29,77

Temp. Ar Int. (SO) 27,57 28,83 29,33 31,67 32,47 30,47 30,2
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Gráfico 4.4 – Comportamento térmico do ponto 2 nas faces Nordeste e Sudoeste do Hotel Tryp 

 

Fonte: Autor, 2020 

O ponto 3 representado no gráfico 4.5, também apresenta comportamento 

similar aos demais pontos, evidenciando e garantindo a eficiência da ferramenta 

utilizada, a câmera termográfica. 

Gráfico 4.5 – Comportamento térmico do ponto 2 nas faces Nordeste e Sudoeste do Hotel Tryp 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

4.3 IMAGENS TERMOGRÁFICAS x TERMÔMETRO INFRAVERMELHO 

7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h

Ponto 2 NE 26 26,3 28,2 30,4 30,6 31,3 30,8

Ponto 2 SO 25,2 26,4 25,3 26,9 29,5 32 31,7

Temp. Ar Ext. (ºC) 26,37 28,63 30,5 34 36,03 36,2 30,17

Temp. Ar Int. (NE) 27,27 27,9 28,33 30 30,93 29,97 29,77

Temp. Ar Int. (SO) 27,57 28,83 29,33 31,67 32,47 30,47 30,2
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7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h

Ponto 3 NE 26,3 26,9 27,6 29,5 30,9 31,8 32

Ponto 3 SO 25,1 26,3 25,7 27,3 30,8 33,4 31,9

Temp. Ar Ext. (ºC) 26,37 28,63 30,5 34 36,03 36,2 30,17

Temp. Ar Int. (NE) 27,27 27,9 28,33 30 30,93 29,97 29,77

Temp. Ar Int. (SO) 27,57 28,83 29,33 31,67 32,47 30,47 30,2
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Com o intuito de comprovar a eficiência da câmera termográfica como 

ferramenta avaliativa da temperatura superficial de fachadas, foi realizado medições 

com o termômetro infravermelho a fim de comparar os resultados obtidos. 

 

4.3.1 Centro Profissional Ribeirão Shopping 

 

Os dados coletados no Centro Profissional (Figura 4.15 e Figura 4.16) 

apresentaram possibilidade comparativa entre as ferramentas utilizadas.  

Figura 4.15- Vista interna face Leste com pontos de medição no Centro Profissional 

 

Fonte: Autor, 2020 

Figura 4.16 – Imagem interna da sala na face Leste do Centro Profissional 

 

Fonte: Autor, 2020 

Na face Leste do Centro Profissional verificou-se que as duas ferramentas 

apresentaram resultados similares, conforme apresentado no gráfico 4.6. 
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Gráfico 4.6 – Temperatura Câmera Termográfica x Termômetro infravermelho na face Leste do 
CP 

 

Fonte: Autor, 2020 

No ponto 1 (Tabela 4.4) a diferença de temperatura obtida entre as duas 

ferramentas é menor que 0,5ºC, comprovando assim a eficiência da câmera 

termográfica como ferramenta para análise do comportamento térmico de fachadas. 

Tabela 4.4 - Temperaturas Ponto 1 da Face Leste Do Centro Profissional 

  Câmera Termômetro ∆T 

6h30min 28,4 28,9 0,5 

8h30min 29,7 29,8 0,1 

10h30min 30,5 30,6 0,1 

12h30min 31,6 31,2 -0,4 

14h30min 31,3 31,7 0,4 

16h30min 32,4 32 -0,4 

18h30min 32,3 32 -0,3 
 Fonte: Autor, 2020 

No ponto 2 (Tabela 4.5) a diferença de temperatura verificada não chegou a 

0,5ºC, ou seja, ficou menor que no ponto 1, inclusive com medições aferidas com 

temperatura exatamente iguais. 

Tabela 4.5 - Temperaturas Ponto 2 da Face Leste Do Centro Profissional 

  Câmera Termômetro ∆T 

6h30min 29,4 29,6 0,2 

8h30min 30,5 30,2 -0,3 
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10h30min 30,8 30,6 -0,2 

12h30min 31 30,6 -0,4 

14h30min 31 31 0 

16h30min 31,5 31,2 -0,3 

18h30min 31,3 31,2 -0,1 
Fonte: Autor, 2020 

No ponto 3 (Tabela 4.6), apenas em uma medição ocorreu uma diferença de 

temperatura maior que 0,5ºC. As demais medições não apresentaram tal diferença, 

seguindo a mesma tipologia verificada nos pontos 1e 2. 

Tabela 4.6 - Temperaturas Ponto 3 da Face Leste Do Centro Profissional 

  Câmera Termômetro ∆T 

6h30min 28,6 28,6 0 

8h30min 30 29,6 -0,4 

10h30min 30 30,4 0,4 

12h30min 31,2 31,4 0,2 

14h30min 32 32,2 0,2 

16h30min 32,9 32,4 -0,5 

18h30min 31,6 32,4 0,8 
Fonte: Autor 

A análise comparativa ponto a ponto das ferramentas câmera termográfica e 

termômetro infravermelho também foi possível na face Oeste do Centro Profissional 

(Figura 4.17 e Figura 4.18). 

Figura 4.17 - Vista interna da face Oeste com pontos de medição do Centro Profissional 

Fonte: Autor, 2020 
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Figura 4.18 - Imagem interna da Face Oeste do Centro Profissional 

 

Fonte: Autor, 2020 

No gráfico 4.7 está sendo representado as temperaturas obtidas com a câmera 

termográfica e o termômetro infravermelho. As ferramentas apresentaram resultados 

similares aos obtidos na face Leste. 

Gráfico 4.7 – Temperatura Câmera Termográfica x Termômetro infravermelho na face Oeste do 
CP 

 

Fonte: Autor, 2020 

As diferenças de temperatura aferidas entre as duas ferramentas na face Oeste 

demonstraram um resultado mais eficaz se comparado ao resultado da face Leste, 

pois três medidas do ponto 1 (Tabela 4.7) foram idênticas e as demais medidas com 

diferença inferior a 0,4ºC. 

Tabela 4.7 - Temperaturas Ponto 1 da Face Oeste Do Centro Profissional 

  Câmera Termômetro ∆T 

6h30min 28,6 28,8 0,2 
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8h30min 29,1 29,4 0,3 

10h30min 29,5 29,6 0,1 

12h30min 29,4 29,4 0 

14h30min 30,4 30,4 0 

16h30min 31,8 31,8 0 

18h30min 32 32,4 0,4 
     Fonte: Autor, 2020 

No ponto 2 (Tabela 4.8) as temperaturas aferidas, assim como nas demais 

medições, também foram muito similares. 

Tabela 4.8 - Temperaturas Ponto 2 da Face Oeste Do Centro Profissional 

  Câmera Termômetro ∆T 

6h30min 29,1 29,4 0,3 

8h30min 29,7 29,8 0,1 

10h30min 30,1 30,4 0,3 

12h30min 30,3 29,8 -0,5 

14h30min 31 30,6 -0,4 

16h30min 31,8 31,6 -0,2 

18h30min 31,1 31,2 0,1 
        Fonte: Autor, 2020 

No ponto 3 (Tabela 4.9) da face Oeste, foi aferida duas medidas com diferença 

de temperatura superior a 1ºC. Esta diferença é significativa, porém não pode ser 

considerada uma diferença padrão devido a todas as outras medidas obtidas nessa 

pesquisa. 

Tabela 4.9 - Temperaturas Ponto 3 da Face Oeste Do Centro Profissional 

  Câmera Termômetro ∆T 

6h30min 27,6 29 1,4 

8h30min 28,1 29,2 1,1 

10h30min 28,9 29,2 0,3 

12h30min 29,1 28,8 -0,3 

14h30min 31 30 -1 

16h30min 31,8 31,6 -0,2 

18h30min 32,8 32,4 -0,4 
     Fonte: Autor, 2020 

4.3.2 Hotel Try By Whydam 

 

No Hotel Tryp (Figura 4.19 e Figura 4.20) a análise comparativa entre as 

ferramentas utilizadas também foi realizável, visto os dados obtidos. 
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Figura 4.19 - Vista interna da face Nordeste com pontos de medição do Hotel Tryp 

 

Fonte: Autor, 2020 

Figura 4.20 - Imagem interna do dormitório face Nordeste do Hotel Tryp 

  

 Fonte: Autor, 2020 

 

O gráfico 4.8 demonstra como a evolução das temperaturas obtidas com a 

câmera termográfica e o termômetro infravermelho são homogêneas. As temperaturas 

se elevam no mesmo padrão para as duas ferramentas. 
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Gráfico 4.8 – Temperatura Câmera Termográfica x Termômetro infravermelho na face Nordeste 
do HT 

 

Fonte: Autor, 2020 

A análise comparativa ponto a ponto das temperaturas são apresentadas nas 

tabelas Tabela 4.10,Tabela 4.11 Tabela 4.12 a seguir, comprovando a eficiência da 

câmera termográfica como ferramenta de investigação térmica. 

Tabela 4.10 - Temperaturas Ponto 1 da Face Nordeste do Hotel Tryp 

  Câmera Termômetro ∆T 

7h 25,7 26,4 0,7 

9h 26,6 26,4 -0,2 

11h 27,4 26,9 -0,5 

13h 28,9 28,7 -0,2 

15h 29,7 29,2 -0,5 

17h 30 29,4 -0,6 

19h 29,7 29,4 -0,3 
     Fonte: Autor, 2020 

Tabela 4.11 - Temperaturas Ponto 2 da Face Nordeste do Hotel Tryp 

  Câmera Termômetro ∆T 

7h 26 26,4 0,4 

9h 26,3 26,4 0,1 

11h 28,2 27,6 -0,6 

13h 30,4 29,4 -1 

15h 30,6 30,3 -0,3 

17h 31,3 31 -0,3 

19h 30,8 30,8 0 
  Fonte: Autor, 2020 
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Tabela 4.12 - Temperaturas Ponto 3 da Face Nordeste do Hotel Tryp 

  Câmera Termômetro ∆T 

7h 26,3 27 0,7 

9h 26,9 27 0,1 

11h 27,6 27,4 -0,2 

13h 29,5 29,2 -0,3 

15h 30,9 30,6 -0,3 

17h 31,8 31,4 -0,4 

19h 32 31,2 -0,8 
  Fonte: Autor, 2020 

As temperaturas apresentadas nas tabelas 4.11, 4.12 e 4.13 demonstram que a 

câmera termográfica é uma ferramenta confiável para análise do comportamento 

térmico das fachadas. 

Por fim será apresentado a análise comparativa das medições na face Sudoeste 

do Hotel Tryp (Figura 4.21  Figura 4.22). 

Figura 4.21 - Vista interna da face Sudoeste com pontos de medição do Hotel Tryp 

 

Fonte: Autor, 2020 
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Figura 4.22 - Imagem interna do dormitório face Sudoeste do Hotel Tryp 

 

Fonte: Autor, 2020 

 

No gráfico 4.9 da face Sudoeste do Hotel Tryp é possível verificar o mesmo padrão 

de comportamento das demais medições. 

Gráfico 4.9 – Temperatura Câmera Termográfica x Termômetro infravermelho na face Sudoeste do 
HT 

Fonte: Autor, 2020 

 

Assim como na diferença de temperatura obtida por ambas as ferramentas 

seguem o mesmo padrão com algumas exceções, como a temperatura obtida no horário 
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das 11hs nos três pontos analisados, conforme demonstrado nas tabelas Tabela 

4.13Tabela 4.14Tabela 4.15. 

Tabela 4.13 - Temperaturas Ponto 1 da Face Sudoeste do Hotel Tryp 

  Câmera Termômetro ∆T 

7h 24,6 24,8 0,2 

9h 26,2 26,8 0,6 

11h 25,9 26,8 0,9 

13h 26,4 27,2 0,8 

15h 28,8 29,2 0,4 

17h 31,3 31 -0,3 

19h 31,9 31,8 -0,1 

    Fonte: Autor, 2020 

Tabela 4.14 - Temperaturas Ponto 2 da Face Sudoeste do Hotel Tryp 

  Câmera Termômetro ∆T 

7h 25,2 25 -0,2 

9h 26,4 27 0,6 

11h 25,8 27,4 1,6 

13h 27,2 28,2 1 

15h 29,5 29,8 0,3 

17h 32 31,8 -0,2 

19h 31,7 31,6 -0,1 

  Fonte: Autor, 2020 

Tabela 4.15 - Temperaturas Ponto 3 da Face Sudoeste do Hotel Tryp 

  Câmera Termômetro ∆T 

7h 25,1 25,6 0,5 

9h 26,3 27,4 1,1 

11h 26,1 27,4 1,3 

13h 27,7 28,4 0,7 

15h 30,8 30,2 -0,6 

17h 33,4 32,8 -0,6 

19h 31,9 31,6 -0,3 

     Fonte: Autor, 2020 
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5 CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa teve como objetivo principal analisar o potencial de uso da 

câmera termográfica como ferramenta para avaliar a temperatura superficial das 

fachadas e caracterizar seu comportamento térmico. O entendimento dessa autora, é 

de que os objetivos específicos propostos foram alcançados. 

A caracterização das fachadas ocorreu obtendo-se extenso material técnico e 

projetual disponibilizado pelos responsáveis dos empreendimentos. Os termogramas 

obtidos pelo uso da câmera termográfica comprovaram a eficiência da técnica 

termografia para analisar fenômenos térmicos como o ganho de calor em decorrência 

da absortância das cores externas.  

O termograma interno do Hotel Tryp revelou de forma clara e visual como se dá a 

pintura externa do prédio. A diferença de cores do termograma representa as diferentes 

temperaturas superficiais presentes nesta fachada, evidenciando a capacidade dessa 

ferramenta. 

A termografia também revelou no Centro Profissional a homogeneidade da 

fachada, externamente pintada em cor única, além de evidenciar o ganho de calor nesse 

componente de forma análoga. 

Apesar de laje e forro não serem objetos de estudo dessa pesquisa, vale salientar 

que foi possível identificar pontes térmicas na laje e nos perfis de alumínio do forro de 

gesso do Centro Profissional. Desta forma, fica evidente que o uso da câmera 

termográfica pode ser útil em estudos acerca do desempenho térmico de ambientes. 

A comparação do comportamento térmico das fachadas com mesma 

materialidade ocorreu tanto no Centro Professional quanto no Hotel Tryp. Os resultados 

comprovam o fato de que a absortância influencia no ganho de calor da fachada, 

evidenciando que esse ganho não ocorre apenas com a radiação direta, mas também 

após o por do sol. 

Ao realizar a comparação dos termogramas das faces Leste e Oeste do Centro 

Profissional, comprovou-se a facilidade para diagnosticar o comportamento térmico de 

uma fachada através da técnica da termografia. Pelo fato de a fachada apresentar cor 

externa homogênea, os termogramas obtidos apresentavam clareza no entendimento 

das temperaturas e também nos elementos analisados, certificando o quanto a câmera 

termográfica é uma ferramenta eficaz, de fácil manuseio e compreensão. 
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No Hotel Tryp, a investigação térmica realizada propiciou duas análises 

comparativas. Foi possível comparar o comportamento térmico de duas vigas na face 

Nordeste, sendo uma com acabamento externo com cor clara e outra com cor escura. 

Além disso, também foi realizada a comparação das faces Nordeste e Sudoeste. 

Na análise comparativa das vigas ficou explicito como a absortância influencia no 

ganho de calor da fachada, evidenciando que esse ganho não ocorre apenas com a 

radiação direta, mas também após o pôr do sol. A câmera termográfica demonstrou ser 

uma grande aliada para esse tipo de análise, pois além de identificar visualmente a viga 

no termograma e possível obter a temperatura superficial no programa específico da 

câmera termográfica. 

Ao realizar a comparação dos termogramas das faces Nordeste e Sudoeste do 

Hotel Tryp, é notório como a câmera termográfica é eficiente para a investigação 

térmica. A elevação da temperatura superficial da fachada no decorrer do dia fica 

incontestável no termograma, comprovando mais uma vez a eficiência da câmera 

termográfica como ferramenta de análise térmica. 

Por fim, para comprovar a eficiência da técnica da termografia, foi realizada uma 

análise comparativa de todas as temperaturas obtidas com a câmera termográfica e 

com o termômetro infravermelho, ponto a ponto de todas as fachadas analisadas. 

Foram analisados 03 pontos de cada fachada, 04 fachadas, durante o período de 

12 horas, gerando um total de 108 temperaturas. Das temperaturas aferidas e 

comparadas apenas 14 pontos apresentaram uma diferença de temperatura maior que 

0,5ºC entre a medição da câmera termográfica e do termômetro infravermelho. 

Sendo que, dentre essas 14 medidas, apenas 4 apresentaram diferença superior 

a 1ºC. Portanto, considerando o termômetro infravermelho uma ferramenta segura para 

ser utilizada, menos que 4% de das medidas aferidas podem ser consideradas 

duvidosas. 

O que comprova mais uma vez, nessa pesquisa, que a câmera termográfica é 

uma ferramenta eficiente, segura e apresenta potencial para avaliar a temperatura 

superficial das fachadas e caracterizar seu comportamento térmico em função da 

materialidade da fachada. 
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6 SUGESTÃO PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

Para futuros trabalhos, seria interessante sugerir: 

- Realizar medições num período de 24 horas para analisar o comportamento 

térmico da fachada após o pôr-do-sol, e verificar como se comporta a fachada sem a 

radiação direta e indireta; 

- Realizar ensaios num período de 1 semana a 15 dias para analisar o 

desempenho térmico da fachada, possibilitando a identificação de atraso térmico e da 

transmitância térmica na fachada; 

- A utilização da câmera termográfica para analisar o desempenho térmico em 

ambientes internos. 
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