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Resumo 

 

O consumo desmesurado de energia que se verifica actualmente nas cidades deve-se 

em grande parte à obtenção do conforto térmico dos edifícios. Uma das aproximações para 

minimizar estes gastos energéticos passa pelo desenvolvimento de tintas para telhados com a 

capacidade de reduzir significativamente a carga térmica dum edifício (potenciando a sua 

reflectividade solar e emissividade térmica). O presente projecto debruça-se sobre o aumento 

da reflexão da radiação solar através da incorporação de microesferas e de pigmentos 

especiais nas tintas. Estes pigmentos são normalmente designados de cool pigments e têm 

elevada reflectividade ao espectro infravermelho da radiação solar. 

 Foram seleccionados e incorporados em tintas para telhados da CIN, S.A. seis tipos de 

microesferas e nove cool pigments. Os ensaios realizados incidiram sobre seis cores, 

designadas de A a F. As tintas aditivadas foram comparadas relativamente à sua 

reflectividade solar e emissividade térmica com a correspondente tinta original - padrão. 

 Conclui-se que a incorporação de cool pigments reduz significativamente a 

temperatura de superfície comparativamente à das tintas convencionais. A cor C permite uma 

redução de cerca de 10 °C – valor estimado com base na norma [7] e para condições de 

temperatura e vento médios no Verão – e um abaixamento médio para todas as cores 

ensaiadas de cerca de 3 °C. 

O uso de microesferas mostrou-se geralmente mais modesto no abaixamento da 

temperatura. Estas foram ensaiadas apenas com a cor A, tendo sido observado um 

abaixamento de cerca de 1 °C, para uma adição de 10 % (p/p) dum dos tipos de microesferas 

– valor estimado com base na norma [7] e para condições de temperatura e vento médios no 

Verão. 

Estudou-se a possibilidade de pintar os cabos de alta tensão para baixar a sua 

temperatura e aumentar a sua capacidade de condução de corrente eléctrica. Verificou-se ser 

possível baixar a temperatura de superfície dos cabos cerca de 50 °C, o que permitirá a 

duplicação da capacidade de transporte de energia dos cabos existentes. 

 Foi possível a reformulação com microesferas e cool pigments de seis cores das tintas 

para telhados da CIN, S.A.. O trabalho continuará com o estudo da história da reflectividade 

solar e da emissividade térmica, de forma a avaliar o envelhecimento das tintas 

desenvolvidas. 

 

Palavras-chave (Tema):    TSR, Emissividade, Tintas, Controlo da Radiação, Conforto Térmico 
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Abstract 

The consumption without limit of the energy that nowadays occurs in cities is largely 

due to achieve thermal comfort of buildings. To minimize these energy costs, the goal of this 

thesis is the development of radiation control coatings for roofs with the ability to reduce the 

thermal load of a building (boosting its solar reflectance and thermal emittance). This project 

focuses on increasing the reflection of sunlight trough the incorporation of microspheres and 

special pigments. These pigments are usually known as cool pigments and have high 

reflectance to the infrared spectrum of solar radiation. 

Have been selected and incorporated into roofs coatings of CIN, S.A. six types of 

microspheres and nine cool pigments. The tests focused on six colors, designated A to F. The 

values of solar reflectance and thermal emittance of these roof coatings, with these new raw 

materials, were compared with the original - standard. 

The incorporation of cool pigments reduces the temperature of the surface compared 

to the conventional coatings. The color C allows a reduction of about 10 ºC - estimated value 

based on standard [7] and to conditions of temperature and medium-wind in the summer - 

and a average reduction around 3 ºC for all colors tested. 

The use of microspheres showed results more modest in lowering the temperature. 

These were tested only with the color A and has been noted a drop of about 1 °C, with the 

addition of 10 % (w / w) of microspheres V2 - estimated value based on standard [7] and for 

conditions of temperature and medium-wind in summer. 

It was studied the possibility of painting the high voltage cables to lower its 

temperature and increase its ability to conduct electric current. It was possible to lower the 

temperature of surface of the cables around 50 ºC, which will double the transport capacity 

of energy of existing cables. 

It was possible to reformulation, with microspheres and cool pigments, of six colors of 

roof coatings of CIN, S.A.. The work will continue with the study of history of solar 

reflectance and thermal emittance, in order to assess the ageing of the developed coatings. 
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Notação e Glossário 

a reflectividade solar 

Ch  coeficiente de transferência de calor por convecção   12 KmW −− ⋅⋅  

I fluxo solar         2mW −⋅  

Ta temperatura do ar        K 

Tb temperatura superficial do corpo negro     K 

Ts temperatura superficial       K 

Tsky temperatura do céu        K 

Tw temperatura superficial do corpo branco     K 

 

Letras gregas 

α  absortividade solar = 1 – a 

ε  emissividade térmica 

σ constante Stefan Boltzmann       42 KmW −− ⋅⋅  

 

Índices 

i índice ou contador 

 

Lista de Siglas 

A  Terra cota 1 

B  Terra cota 2 

C  Preto 

CRRC  Cool Roof Rating Council 

CZ – EUA Cinza – comercializada nos EUA 

D  Verde 

E  Creme 

EETD  Environmental Energy Technologies Division 

EUA  Estados Unidos da América 

F  Cinza 

IV  Infravermelho 

LBNL  Lawrence Berkeley National Laboratory 

SRI  Solar Reflectance Index 

TC – EUA Terra cota – comercializada nos EUA 

TSR  Total Solar Reflectance 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento e Apresentação do Projecto 

 

Na actualidade, conceitos como efeito de estufa, buraco da camada de ozono, 

aquecimento global ou mesmo Protocolo de Quioto são vulgarmente conhecidos por todos 

como termos associados à poluição ambiental. 

 

No entanto, muitos ignoram que esta problemática ambiental passa também pelo 

consumo desmesurado de energia, essencialmente, em edifícios. Na cidade do Porto verifica-

se que 58 % da energia primária afecta à cidade é utilizada em edifícios, sendo que os 

edifícios residenciais absorvem 26 % [15]. Destas necessidades energéticas, 25 % são para 

obtenção de conforto térmico (aquecimento e arrefecimento) [5]. 

 

Para minimizar este valor torna-se consensual a necessidade de implementar soluções 

com vista a melhorar a qualidade dos edifícios, reduzir os seus consumos de energia e 

correspondentes emissões de gases que contribuem para o aquecimento global ou efeito de 

estufa [6]. 

 

Uma dessas soluções é explorada neste trabalho, tendo em conta que, no Verão, cada 

fracção autónoma de um edifício não pode exceder um determinado valor admissível de 

necessidades nominais de energia útil para arrefecimento. Este valor aumenta como resultado 

da existência de ganhos solares (por exemplo, através dos telhados) [6]. 

 

A radiação solar que atinge a Terra apresenta uma gama de comprimentos de onda 

entre os 300 e 2500 nanómetros (nm) [1]. A região de comprimentos de onda abaixo dos 400 

nm corresponde à radiação ultravioleta (UV), que provoca a degradação de tintas. O olho 

humano tem a capacidade de ver a luz do sol em todas as suas cores na região visível do 

espectro – 400 a 700 nm. A região final, dos 700 aos 2500 nm, corresponde aos infravermelhos 

(IV); estes comprimentos de onda são invisíveis ao olho humano, no entanto, correspondem a 

cerca de metade da energia solar que atinge a Terra [1]. 
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Tal como ilustrado na Figura 1, a energia UV corresponde a cerca de 5 % da energia 

total incidente, enquanto que a luz visível corresponde a 42 % e a radiação IV a 53 % da 

mesma. Esta distribuição espectral da radiação solar pode variar dependendo, por exemplo, 

da localização e das condições atmosféricas onde o espectro solar é quantificado [2]. 

 

 

Figura  1. Espectro da radiação solar (adaptado de [1]). 

 

Quando esta radiação solar incide sobre um corpo pode ser parcialmente absorvida, 

reflectida ou transmitida (Figura 2). Se a porção transmitida pelo corpo for desprezável, o 

material designa-se por opaco.  

 

Figura  2. Radiação absorvida, emitida, reflectida e transmitida (adaptado de [17]). 

 

A fracção da radiação solar absorvida por um corpo é designada por absortividade solar 

(α =1 – a). Segundo a Lei de Kirchoff, no estado de equilíbrio e a uma dada temperatura, a 

energia emitida por um corpo igualará a energia absorvida, designando-se, por emissividade 
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térmica (ε) o quociente entre a potência emissiva de um corpo e a de um corpo negro, à 

mesma temperatura. Por sua vez, a fracção reflectida por um corpo adquire a designação de 

reflectividade solar (a) [3]. Por tal, a reflectividade solar e a emissividade térmica são 

factores importantes que afectam a temperatura superficial de um corpo – TS, como podemos 

concluir da equação (1.1); esta temperatura pode ser calculada para três coeficientes de 

tranferência de calor por convecção (hC) 5, 12 e 30 
12 KmW −− ⋅⋅  correspondentes a baixa (0 a 

2 1sm −⋅ ), média (2 a 6 1sm −⋅ ) e alta velocidade do vento (6 a 10 1sm −⋅ ), 

respectivamente [7]: 

)TT(h)TT(I aSCskyS −+−⋅=⋅ 44
σεα       (1.1) 

Superfícies com baixa reflectividade solar absorvem grande parte da energia solar que 

as atinge. Parte desta energia absorvida perde-se, por convecção e/ou radiação, para o ar 

(provocando o aumento da temperatura deste). 

 

Para condições de exposição equivalentes, uma baixa emissividade térmica provoca o 

aumento da temperatura de superfície do corpo, pois superfícies com baixa emissividade não 

perdem calor por radiação, aquecendo. 

 

A combinação dos valores experimentais da reflectividade solar e da emissividade 

térmica permite o subsequente cálculo do índice de reflectividade solar – SRI – que representa 

a capacidade que uma película de tinta tem para rejeitar calor, ver equação (1.2) [7]. Um 

corpo com temperatura superficial muito elevada pode apresentar valor de SRI negativo, 

enquanto que baixas temperaturas superficiais podem representar valores de SRI acima de 

100 [16]. 

  
SRI =100×

T
b

−T
S

T
b

−T
w

        (1.2) 

 Tintas que apresentam elevados valores de SRI são as apropriadas para aplicações no 

exterior, uma vez que apresentam elevados valores de reflectividade solar e emissividade 

térmica [16]. 

 

Uma vez que a percentagem mais elevada de radiação emitida pelo sol corresponde 

aos comprimentos de onda do IV, torna-se prioritário desenvolver formas de minimizar a 

absorção deste tipo de radiação. Um modo de atingir este objectivo é criar tintas para 

telhados que permitam controlar o fluxo de radiação e que proporcionem conforto térmico no 
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interior de edifícios. De seguida estão enunciadas duas matérias-primas especiais que 

possibilitam atingir essa meta. 

 

Pigmentos 

 

Existem pigmentos que podem ser adicionados a uma tinta e que possibilitam, directa 

ou indirectamente, um aumento da reflectividade na região IV do espectro de radiação solar. 

Estes são, habitualmente, designados por cool pigments [8] e podem apresentar-se sob duas 

formas: 

• os mais vulgarmente utilizados, pigmentos reflectores da radiação IV com InfraRed 

Reflective (IRR) Technology [8]; 

• e pigmentos transparentes aos IV que oferecem uma excelente resistência térmica 

e à luz, boa opacidade (Figura 3) e que devem ser aplicados sobre um primário reflector, ou 

seja, a radiação IV atravessa a película de tinta com o pigmento transparente e é reflectida 

pelo primário onde esta está aplicada [11]. 

 

Figura  3. Esquema de funcionamento dos cool pigments transparentes (adaptado de 

[11]). 

 

Quando se selecciona um cool pigment o factor mais importante a ter em conta é a 

reflectividade solar total (TSR – Total Solar Reflectance) que é a quantidade de energia solar 

que é imediatamente rejeitada pela superfície de um corpo (por exemplo, por uma tinta). 

Este termo é uma das chaves para descrever o aumento da temperatura superficial [9]; trata-

se de uma média dos valores da reflectividade em determinados comprimentos de onda [27]; 

é calculado pela equação (1.3): 

∑
=

=
n

i
i )(R

n
TSR

1

1
λ         (1.3) 
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O uso destes pigmentos potencia outros benefícios adicionais, tais como, aumento do 

tempo de vida e menor degradação do produto e aumento dos níveis de conforto de uma 

habitação [10]. 

 

Aditivos 

 

 Existem aditivos que podem ser incorporados nas tintas, também com a finalidade de 

aumentar a reflectividade destas à radiação IV. Um destes aditivos são pequenas esferas ocas 

- microesferas, que podem ser de vidro ou cerâmicas [12]. Estas quando adicionadas a uma 

tinta formam uma barreira com propriedades de isolamento térmico e sonoro uma vez que o 

seu interior é oco (encontrando-se sob vácuo) e, por isso, não ocorre tranferência de calor 

por condução [13]. Verifica-se que esta barreira provoca a reflexão ou retro-reflexão, a 

refracção e o bloqueio da radiação térmica (ganho ou perda) e a dissipação de calor 

prevenindo a transferência deste através da película formada. As microesferas são 

compatíveis com qualquer tipo de tinta, potenciam o aumento da resistência ao fogo e da 

durabilidade da tinta, elevada resistência à corrosão e à abrasão [12]. 

 

 Assim, este trabalho visa o desenvolvimento de conhecimento na área de tintas de 

telhados para controlo da radiação – Radiation Control Coatings. A sua utilização na estação 

de arrefecimento (Verão) permite a obtenção de conforto térmico no interior de edifícios. 

 

1.2 Contributos do Trabalho 

 

A realização desta tese permitiu a formulação de tintas de telhados para controlo de 

radiação através da incorporação de duas matérias-primas especiais – pigmentos e 

microesferas. Esta operação teve como objectivo maximizar as propriedades de reflectividade 

solar e emissividade térmica das tintas para obtenção de conforto térmico no interior de 

edifícios. 

Devido às crescentes preocupações nesta área, tal permitirá à CIN, S.A. a introdução 

no mercado de uma gama inovadora de tintas de telhados. 
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1.3 Organização da Tese 

 

É descrito de forma sucinta o conteúdo dos capítulos que compõem esta tese. 

No capítulo 1 – Introdução – é feito o enquadramento do projecto e introduzidos os 

conceitos base das tintas para telhado de controlo da radiação solar. 

No capítulo 2 – Estado da Arte – faz-se um enquadramento no estado actual do tema, ou 

seja, descreve-se o que nesta área foi feito de relevante. 

No ponto 3 – Descrição Experimental e Discussão – são descritos os procedimentos 

experimentais utilizados e é feita a apresentação e discussão de todos os resultados obtidos e 

calculados. 

As principais conclusões retiradas desta tese são apresentadas no capítulo 4. 

Por último, no capítulo 5, faz-se a descrição de outros trabalhos realizados e uma 

avaliação final de todo o trabalho. 
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2 Estado da Arte 

 

Desde meados dos anos 80 do século passado que os investigadores do Environmental 

Energy Technologies Division (EETD), pertencente ao Lawrence Berkeley National Laboratory 

(LBNL), estudam os efeitos do aumento da reflectividade solar de telhados [18]. O LBNL é 

gerido pela Universidade da Califórnia e detém a distinção de ser o mais antigo laboratório a 

pertencer ao Departamento Nacional de Energia dos EUA [19]. 

 

A EETD concluiu que telhados “cool” reflectem mais radiação solar do que os telhados 

convencionais, baixando a temperatura no interior das habitações, o uso de ar condicionado, 

o consumo de energia e reduzindo o efeito designado como “urban heat island” [18]. Este 

fenómeno ocorre nas áreas urbanas onde, no Verão, a temperatura do ar é superior (3 a 5 ºC) 

à das áreas rurais vizinhas. O “heat island effect” é devido à falta de vegetação e à elevada 

absorção da radiação solar pelas superfícies urbanas [20]. 

 

Os tradicionais telhados “cool” são brancos pois absorvem menor quantidade de 

radiação solar do que os pretos. No entanto, por razões estéticas, os telhados das habitações 

não são brancos. Os investigadores da EETD trabalharam, em parceria com empresas, e 

descobriram que se podem obter telhados “cool” usando pigmentos que reflectem a radiação 

IV, uma vez que esta representa mais de metade da energia solar que incide a Terra. Desta 

parceria surgiu o Cool Roof Rating Council (CRRC). 

 

O CRRC foi criado em 1998 e é uma organização, com laboratórios independentes e 

acreditados [21], que desenvolveu um sistema de rótulos informando os consumidores acerca 

da reflectividade solar e da emissividade térmica de produtos para telhados [18]. Pode 

tornar-se membro do CRRC qualquer organismo, pessoal ou colectivo, que possua interesse na 

área de eficiência energética em telhados. Actualmente são membros do CRRC fornecedores 

de pigmentos “cool” (tais como a BASF Corporation e a 3M), instituições de ensino, 

organizações sem fins lucrativos e agências governamentais (por exemplo, o LBNL), entre 

outros [21].  
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Por sua vez, também em parceria com um outro laboratório – Oak Ridge National 

Laboratory – e 16 parceiros industriais, o LBNL desenvolveu uma grande base de dados com a 

caracterização de cool pigments usados em tintas [22]. 

 

Dado tratar-se de um tema em expansão exponencial, vários estudos têm sido 

realizados sobre a utilização e caracterização dos chamados cool pigments em tintas de 

controlo de radiação: 

• Akbari et al. [18] começaram por tentar encontrar pigmentos “cool”. Para tal, 

quantificaram a reflectividade solar de pigmentos comercialmente disponíveis. 

• Pomerantz et al. [23] estimaram os benefícios da substituição das superfícies 

habitacionais actuais por superfícies com maior poder de reflexão. Concluiram que se trata de 

uma forma de reduzir o consumo de energia e a formação de smog em ambientes quentes. 

• Nixon [24] apresenta os benefícios ecológicos e económicos do uso de pigmentos 

“cool”. Admite que estes são importantes pois reduzem a temperatura e poluição urbanas, 

minimizando o consumo de energia. 

• Hyde et al. [2] concluiram que tintas que possuam elevada reflectividade provocam 

redução da degradação da película (aumentando o seu tempo de vida) e dos custos de energia 

de arrefecimento. 

• Miller et al. [25] estudaram de que forma é que uma tinta de telhado de cor preta 

pode reflectir como uma de cor branca. Determinaram, ainda, os efeitos que a exposição 

solar tem na cor e reflectividade destas tintas.  
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3 Descrição Experimental e Discussão dos 

Resultados 

Este capítulo da tese encontra-se dividido em dois sub-capítulos para melhor 

compreensão do trabalho desenvolvido. No primeiro apresenta-se a descrição experimental do 

trabalho realizado, enquanto que no segundo se apresentam todas as discussões dos 

resultados experimentais e calculados. 

 

3.1 Descrição Experimental 

3.1.1 Microscopia Electrónica de Varrimento e Microanálise por Raio-X 

As duas tintas analisadas foram aplicadas (250 µm – espessura húmida) num vidro com 

um filme de teflon. O processo de secagem da tinta decorreu durante uma semana e, 

posteriormente, a película de tinta seca foi destacada do teflon. 

Uma vez que se pretendeu estudar a película de tinta de dois pontos de vista 

(superfície e fractura), fez-se a preparação das amostras como a seguir indicado. A vista 

superficial da película foi obtida a partir duma pequena área cortada da película original com 

auxílio de um bisturi (5 x 10 mm). No caso da vista de fractura, a película original foi 

fracturada após arrefecimento em azoto líquido e fracturada. As amostras foram analisadas 

por Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM – Scanning Electron Microscopy) e 

Microanálise por Raio-X (EDS – Energy Dispersive X-ray Spectroscopy). 

 

3.1.2 Reformulação e Controlo de Tintas 

Todas as tintas que se apresentam nesta tese foram produzidas no Laboratório Central 

da CIN, S.A., tendo em conta as formulações de base existentes. Antes de serem aplicadas foi 

feito um controlo de qualidade (viscosidade, massa volúmica, pH), efectuado 24 horas depois 

do fabrico da tinta, uma vez que esta tem de se encontrar estabilizada.  
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3.1.3 Reflectividade 

A determinação experimental dos valores da reflectividade das tintas fez-se por 

aplicação destas em provetes diferentes – carta de opacidade (que possui fundo branco e 

preto – Figura 4) e fibrocimento. Nas cartas de opacidade testa-se a capacidade de cobertura 

de uma tinta; quando, após aplicação desta, o fundo branco e preto da carta é visível conclui-

se que a tinta tem pouco poder de cobertura ou fraca opacidade.  

 

Figura  4. Esquema de uma carta de opacidade. 

Fez-se a aplicação da tinta nas cartas de opacidade, de modo a obter uma espessura 

húmida de 200 µm. As leituras foram realizadas após um processo de secagem que decorre 

durante uma semana. 

No fibrocimento foi aplicado um esquema de pintura constituído por duas demãos 

cruzadas, sendo as aplicações realizadas à trincha. O período de secagem foi idêntico ao das 

cartas de opacidade. 

As leituras foram efectuadas num Espectrofotómetro UV, Visível e IV próximo (modelo 

Lambda 750 da PerkinElmer). Estas foram efectuadas a vinte comprimentos de onda pré-

definidos, sugeridos por [27]. 

 

3.1.4 Emissividade 

A determinação experimental dos valores da emissividade das tintas fez-se por 

aplicação em chapas de alumínio (6 x 6 x 0,1 cm). O esquema de aplicação em chapas é 

constituído por três demãos cruzadas, sendo as aplicações realizadas à trincha. O período de 

secagem foi idêntico aos anteriormente especificados. 

Os valores de emissividade foram num emissómetro – modelo AE1 da Devices and 

Services Company. 
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3.2 Discussão dos Resultados 

3.2.1 Estudo de Tintas 

Numa fase inicial da tese efectuou-se o estudo de duas tintas da concorrência, 

vendidas no mercado dos EUA. Este consistiu na determinação das matérias-primas existentes 

(SEM e EDS) e da reflectividade solar de cada uma das tintas. 

A análise de SEM consistiu na emissão de electrões secundários, que permite obter 

imagens nítidas da morfologia da amostra, isto é, regiões da amostra que apresentam uma 

curvatura mais ecentuada adquirem um aspecto mais claro na imagem de SEM. 

A análise de EDS permitiu determinar quais os elementos presentes num dado volume 

de amostra. 

 

3.2.1.1 Cor TC - EUA 

O estudo da tinta de cor TC - EUA pemitiu obter as imagens de SEM e EDS que se 

encontram nas figuras seguintes. 

 

 

                 a)                           b) 

Figura  5. Imagens de SEM: a) vista de superfície, ampliação 500x; b) vista de fractura, 

ampliação 1200x. 

A análise da Figura 5 – a) permite verificar que a película de tinta formada apresenta 

morfologia acentuada, revelando que se trata de uma tinta texturada. A partir da vista de 

fractura constata-se que esta morfologia se deve ao facto de, na sua constituição, esta tinta 

apresentar microesferas com uma estrutura interna com alvéolos e um diâmetro bastante 

elevado (aproximadamente, 80 µm). 
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Com o intuito de analisar a constituição da microsfera apresentada na Figura 5 – b), 

faz-se a esta uma análise EDS (Figura 6). 

 

 

Figura  6. Imagem de EDS da microesfera. 

A análise da figura anterior mostra que a microesfera estudada é de vidro por ser 

constituída de sílica e oxigénio (o vidro comum obtém-se por fusão de dióxido de silício –

SiO2). 
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Figura  7. Espectro da reflectividade da tinta de cor TC - EUA. 

A análise da Figura 7 permite concluir que na zona visível do espectro a tinta tem 

comportamento idêntico, revelando boa opacidade; quanto à região do IV próximo verifica-se 

que o facto de a tinta estar aplicada sobre um primário branco influi positivamente nos 

resultados, obtendo-se, neste caso, uma reflectividade superior. 

Os valores de TSR determinados foram: TSR da tinta em carta branca é 49,23 %, 

enquanto que em carta preta apresenta um valor de 39,61 %. 

O valor da emissividade térmica determinado é de 0,91. 
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3.2.1.2 Cor CZ - EUA 

O estudo de SEM e EDS da tinta de cor CZ - EUA apresenta-se, respectivamente, nas 

figuras seguintes. 

  

 

        a)                               b) 

Figura  8. Imagens de SEM: a) vista de superfície, ampliação 500x; b) vista de fractura, 

ampliação 5000x. 

Na Figura 8 – a), convém salientar que a película de tinta apresenta pouco relevo; no 

entanto, revela pequenas partículas que podem ser mais facilmente analisadas em corte pela 

vista de fractura. A sua constituição foi estudada por EDS – Figura 9. 

 

 

Figura  9. Imagem de EDS da partícula. 

O resultado de EDS permite concluir que a partícula analisada é carbonato de cálcio. 
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Figura  10. Espectro da reflectividade da tinta de cor Cinza. 

Da análise do espectro da Figura 10 verifica-se que o comportamento apresentado pela 

tinta na região do visível é idêntico, por isso possui boa opacidade; a zona do IV próximo 

revela alterações neste tipo de comportamento, mas não muito significativas. 

Os valores de TSR determinados: em carta branca a tinta apresenta uma TSR de 

52,14 % e em carta preta um valor de 46,46 %. 

O valor da emissividade térmica desta tinta é 0,89. 

 

3.2.2 Microesferas 

Pretende-se o estudo do comportamento da tinta para telhados de cor A da CIN, S.A. 

(designada como padrão) com a adição de diferentes tipos de microesferas em concentrações 

mássicas variáveis. Foram determinados os valores da reflectividade solar e da emissividade 

térmica, com posterior cálculo do SRI e da temperatura superficial (resultados apresentados 

na Tabela 1) – valores estimados com base na norma [7] e para condições de temperatura e 

vento médios no Verão (ver Anexo 7.3). 

Nesta análise foram estudados dois tipos de microesferas: de vidro e cerâmica. Das 

primeiras foram testados dois tipos diferentes de microesferas do mesmo fornecedor, que se 

encontram identificadas por V1 e V2. Quanto às microesferas cerâmicas realizaram-se testes 

com quatro tipos de microesferas, pertencentes a três fornecedores diferentes, que estão 

rotuladas como C1, C2, C3 e C4. As características de cada uma das microesferas são 

apresentadas no Anexo 7.3. 
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Tabela 1.   Resultados experimentais e calculados referentes às microesferas. 

 TSR (%) 1     

Carta 
 

Branca Preta 
Fibrocimento 2 Emissividade 3 

TS 
4 

(ºC) 
SRI 4 

Padrão 42,15 32,85 38,43 0,89 69,1 35,3 

 

Microesferas % massa       ∆TS 
5 

V1 5 45,14 34,66 42,21 0,88 67,4 39,9 -1,7 

V2 10 46,56 38,72 44,81 0,90 65,8 44,0 -3,3 

10 40,00 31,50 36,33 0,89 70,2 32,5 +1,1 

20 38,29 30,81 35,60 0,90 70,4 32,0 +1,3 C1 

30 36,96 30,77 34,41 0,90 71,0 30,4 +1,9 

10 40,37 31,66 36,85 0,91 69,6 34,0 +0,5 

20 38,97 31,46 35,93 0,92 69,9 33,2 +0,8 C2 

30 37,92 31,25 34,96 0,91 70,5 31,5 +1,4 

10 43,27 32,95 40,23 0,90 68,1 38,0 -1,0 

20 43,86 33,02 41,30 0,90 67,5 39,4 -1,6 C3 

30 44,42 33,49 41,68 0,90 67,4 39,9 -1,7 

10 43,34 33,05 40,03 0,90 68,2 37,7 -0,9 

20 43,67 33,01 41,44 0,89 67,6 39,2 -1,5 C4 

30 44,20 33,51 42,22 0,91 66,9 41,0 -2,2 

1 Valores obtidos num espectrofotómetro visível e infravermelho próximo (consultar Anexo 7.5). 

2 Valores obtidos em fibrocimento que tem um valor de TSR de 49,18 %. 

3 Valores obtidos num emissómetro (consultar Anexo 7.5). 

4 Valores obtidos a partir dos pressupostos apresentados no Anexo 7.2. 

5 Diferença de temperatura de cada uma das tintas relativamente ao Padrão. 

 

Na análise da Tabela 1 verifica-se a obtenção de melhores resultados com as 

microesferas V2, pois relativamente à tinta padrão esta origina um abaixamento da 

temperatura superficial acima dos 3 ºC – valor estimado com base na norma [7] e para 

condições de temperatura e vento médios no Verão. Provoca uma redução na factura 

energética de, aproximadamente, 9 €/mês – valor estimado supondo que a tinta é aplicada 

numa divisão (215 m3) que possui um ar condicionado em funcionamento 10 horas por dia, 

durante um mês (consultar Anexo 7.1). 

Os resultados obtidos para as microesferas C4 foram também relevantes: para uma 

concentração mássica de 30 % obtém-se uma diminuição da temperatura na ordem dos 2 ºC. 

Os piores resultados foram obtidos para as microesferas C1 e C2. Estes resultados 

devem-se ao facto de C1 e C2 possuirem cor cinza o que provoca um escurecimento da cor da 
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tinta relativamente ao Padrão, provocando uma diminuição da TSR (tal verifica-se à medida 

que a concentração mássica vai aumentando) e, consequentemente, um acréscimo da 

temperatura superficial.  

Dos resultados da emissividade térmica pode concluir-se que não ocorrem variações 

significativas em relação ao valor padrão, podendo estas diferenças dever-se ao erro de 

leitura do aparelho (± 0,005 unidades de emissividade); estes resultados encontram-se na 

ordem dos 0,90. 

O objectivo inicial da introdução de microesferas nas tintas era poder comparar os 

resultados para concentrações mássicas incorporadas iguais (10, 20 e 30 %); como as 

microesferas de vidro apresentam baixas densidades, revelou-se impossível a incorporação de 

quantidades superiores às anteriormente referidas.  

Constatou-se que a adição ao padrão de microesferas V2 provocava alteração de cor (a 

cor da tinta é mais clara o que pode provocar um aumento da TSR). Foi necessário comprovar 

se os resultados obtidos se deviam à actuação das microesferas na tinta padrão ou ao facto de 

estas alterarem a sua cor. Neste teste fez-se a adição ao padrão de uma pasta branca, 

obtendo-se uma tinta de cor igual ao padrão com microesferas.  
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Figura  11. Espectro de comparação da reflectividade na região visível. 

A Figura 11 mostra que na zona visível do espectro as tintas do padrão com 

microesferas V2 e deste com pasta branca têm comportamento idêntico, o que revela que a 

cor obtida pela adição de pasta branca é a mesma da que se obtém com microesferas. 
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Tabela 2.   Valores de TSR das tintas em teste e comparação com o padrão. 

 TSR (%)    

 Carta Branca Carta Preta Emissividade TS (ºC)
1  

Padrão 42,15 32,85 0,89 67,3 ∆TS 

V2 – 10 % 46,56 38,72 0,90 65,0 - 2,3 

Padrão + Pasta 44,44 36,23 0,89 66,1 - 1,2 

1 Valores obtidos a partir dos pressupostos apresentados no Anexo 7.2. e para a TSR em carta branca. 

 

A análise da Tabela 2 permite concluir que os bons resultados obtidos com a adição de 

microesferas V2 se devem parte à alteração de cor que estas provocam na tinta padrão; no 

entanto, notou-se que as microesferas têm um contributo no aumento dos valores de TSR e na 

diminuição em cerca de 1 ºC do valor da temparatura de superfície. 

 

3.2.3 Tintas 

Descreve-se o desenvolvimento de seis cores de tintas funcionais para telhados, que 

contribuem de forma positiva para a gestão optimizada do consumo de energia em edifícios. A 

reformulação das tintas foi efectuada com cool pigments. 

 

3.2.3.1 Cor A 

Na tinta para telhados de cor A foram testados dois pigmentos (um amarelo e um 

vermelho), de dois fornecedores diferentes; estes encontram-se designados como AM1 e VM1, 

respectivamente. As características de cada um dos pigmentos são apresentadas no 

Anexo 7.4. 

Na Figura 12 apresenta-se a tinta de cor A da CIN, S.A. (designada como padrão) e a 

cor resultante da sua reformulação efectuada com os dois pigmentos. 

 

Figura  12. Tinta de cor A e a reformulação efectuada com os dois pigmentos. 
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Na Tabela 3 encontram-se os valores referentes à reformulação da tinta de cor A e os 

do padrão. 

 

Tabela 3.   Resultados experimentais e calculados referentes à tinta de cor A e sua 

reformulação com cool pigments. 

 TSR (%)     

Carta  
 

Branca Preta 
Fibrocimento Emissividade 

TS 

(ºC) 
SRI 

 

Padrão 42,15 32,85 38,43 0,89 69,1 35,3 ∆TS 

AM1 + VM1 41,45 35,18 38,62 0,88 69,2 35,1 +0,1 

 

Por análise dos resultados apresentados anteriormente conclui-se que as alterações 

impostas na reformulação da tinta para telhados de cor A não implicam um melhor resultado, 

pois revela-se insignificante (praticamente nula) a variação da temperatura superficial 

causada pela introdução de pigmentos “cool”. Este resultado deve-se ao facto de os 

pigmentos usados na formulação da tinta padrão de cor A terem elevada reflectividade 

aos IV. 

Para uma melhor compreensão visual da diferença pouco significativa da reformulação 

relativamente ao padrão, a Figura 13 ilustra a curva de reflectividade de cada uma das tintas 

quando aplicadas em fibrocimento; de salientar, a linha vertical que representa a separação 

entre a região visível e IV do espectro. 

 

Figura  13. Espectro da reflectividade das tintas de cor A. 
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3.2.3.2 Cor B 

Na tinta para telhados de cor B testou-se a introdução de um cool pigment amarelo 

que se encontra identificado pelo código AM2. As suas características são apresentadas no 

Anexo 7.4. 

A Figura 14 apresenta a tinta para telhados de cor B da CIN, S.A. (designada como 

padrão) e a cor resultante da reformulação efectuada com o pigmento. 

 

Figura  14. Tinta de cor B e a reformulação efectuada com um cool pigment. 

 

Na tabela seguinte estão os valores da reformulação da tinta de cor B e os do padrão. 

 

Tabela 4.   Resultados experimentais e calculados referentes à tinta de cor B e à sua 

reformulação. 

 TSR (%)     

Carta  
 

Branca Preta 
Fibrocimento Emissividade 

TS 

(ºC) 
SRI 

 

Padrão 35,04 27,83 32,94 0,84 72,7 25,9 ∆TS 

AM2 41,60 34,65 37,89 0,84 70,2 32,5 -2,5 

 

A análise da Tabela 4 permite concluir que o uso de AM2 na reformulação da tinta de 

cor B provoca uma redução de 2,5 ºC na temperatura de superfície relativamente ao padrão. 

Permite também uma diminuição do consumo de 6,5 € mensais. Estes valores foram 

determinados tendo em conta os pressupostos anteriormente especificados. 
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Na Figura 15, mostra-se a curva de reflectividade de cada uma das tintas 

(reformulação e padrão) quando aplicadas em fibrocimento; de salientar, a linha vertical que 

representa a separação entre a região visível e IV do espectro. 
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Figura  15. Espectro da reflectividade das tintas de cor B. 

 

3.2.3.3 Cor C 

O facto de o preto ser o resultado da absorção de todas as cores do espectro visível 

faz com que esta tinta seja a que mais problemas apresenta quando se pretende transformá-

la numa tinta para controlo de radiação. Por tal, foram testados cinco pigmentos pretos, de 

três fornecedores diferentes, que estão designados por códigos de PR1 a PR5. As 

características de cada um dos pigmentos são apresentadas no Anexo 7.4; no entanto, 

convém salientar que PR1 se trata de um pigmento que é transparente aos IV’s, enquanto que 

os restantes são pigmentos que reflectem esse tipo de radiação. 

Na Figura 16 apresentam-se as cores obtidas com cada um destes cinco pigmentos e a 

tinta de cor C da CIN, S.A. (designada como padrão). 

 

Figura  16. Tinta de cor C padrão e as reformulações efectuadas com os cinco pigmentos. 
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Na Tabela 5 são apresentados os resultados do padrão e os das reformulações 

efectuadas com os cinco cool pigments pretos. 

 

Tabela 5.   Resultados experimentais e calculados referentes às tintas de cor C. 

 TSR (%)     

Carta  
 

Branca Preta 
Fibrocimento Emissividade 

TS 

(ºC) 
SRI 

Padrão 4,90 4,91 4,80 0,88 85,6 -8,3 
 

Pigmento       ∆TS 

PR1 41,23 8,73 24,67 0,89 75,9 17,4 -9,7 

PR2 26,67 22,88 25,26 0,87 76,0 17,2 -9,6 

PR3 26,37 22,97 25,17 0,88 75,8 17,6 -9,8 

PR4 27,50 23,82 26,49 0,88 75,2 19,3 -10,4 

PR5 28,35 20,80 24,71 0,88 76,0 17,0 -9,6 

 

A avaliação dos resultados da Tabela 5 permite concluir que a melhor reformulação da 

tinta de cor C é a que tem na sua constituição o pigmento PR4, pois representa, 

comparativamente ao padrão, uma diminuição de temperatura superior a 10 ºC e uma 

redução de 27,4 €/mês. Estes valores foram determinados tendo em conta os pressupostos 

anteriormente mencionados. 

De salientar o valor de TSR obtido pela tinta com PR1 quando aplicada em carta 

branca; o valor de 41,23 % deve-se ao facto de este ser um pigmento transparente e existir 

um suporte branco que reflecte bastante. Este resultado permite concluir que a tinta 

reformulada com PR1 é, quando aplicada sobre um primário branco, a que obtém melhores 

resultados. 
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Para melhor compreensão da actuação deste cool pigment transparente na Figura 17 

apresenta-se a curva de reflectividade da tinta formulada com este pigmento sobre suporte 

preto e branco (carta preta e branca, respectivamente); de salientar, a linha vertical que 

representa a separação entre a região visível e IV do espectro. 
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Figura  17. Espectro da reflectividade das tintas de cor C. 

Por avaliação dos valores de emissividade obtidos podem inferir-se as mesmas 

conclusões retiradas no sub-capítulo 3.2.2. 

A Figura 18 ilustra a curva de reflectividade de cada uma das tintas quando aplicadas 

em fibrocimento; de salientar, a linha vertical que representa a separação entre a região 

visível e IV do espectro. 
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Figura  18. Espectro da reflectividade das tintas de cor C. 
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3.2.3.4 Cor D 

Na reformulação da tinta de telhados D testaram-se dois pigmentos (um verde e um 

amarelo), de fornecedores diferentes; estes encontram-se designados por VD1 e AM2. As suas 

características são apresentadas no Anexo 7.4. 

A Figura 19 ilustra a tinta de cor D da CIN, S.A. (designada como padrão) e a 

resultante da reformulação efectuada com os dois pigmentos. 

 

Figura  19. Tinta de cor D padrão e a reformulação efectuada com os dois cool pigments. 

 

Na Tabela 6 apresentam-se os resultados referentes à reformulação da tinta de cor D e 

os do padrão. 

 

Tabela 6.   Resultados experimentais e calculados referentes à tinta de cor D e à sua 

reformulação. 

 TSR (%)     

Carta  
 

Branca Preta 
Fibrocimento Emissividade 

TS 

(ºC) 
SRI 

 

Padrão 31,37 28,32 29,64 0,89 73,5 23,8 ∆TS 

VD1 + AM2 35,67 26,18 31,33 0,90 72,5 26,4 -1,0 

 

A Tabela 6 permite concluir que o uso de dois cool pigments na reformulação da tinta 

de cor D provoca uma diminuição de 1 ºC relativamente ao padrão, o que representa uma 

poupança energética mensal de 2,5 €. Valores determinados a partir dos pressupostos 

anteriormente referidos. 

De salientar, o comportamento transparente apresentado pela tinta de cor D com os 

pigmentos VD1 e AM2. A sua aplicação num suporte branco implica melhores resultados 
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comparativamente ao padrão, não se verificando este comportamento quando aplicada em 

suporte preto. 

A Figura 20 ilustra a curva de reflectividade de cada uma das tintas (reformulação e 

padrão) quando aplicadas em fibrocimento; de salientar, a linha vertical que representa a 

separação entre a região visível e IV do espectro. 
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Figura  20. Espectro da reflectividade das tintas de cor D. 

 

3.2.3.5 Cor E 

A reformulação da tinta para telhados de cor E foi efectuada com dois pigmentos (um 

preto e um amarelo), de dois fornecedores diferentes, encontrando-se estes designados por 

PR4 e AM2. As características de cada um dos pigmentos são apresentadas no Anexo 7.4. 

A Figura 21 mostra a tinta de cor E da CIN, S.A. (designada como padrão) e a 

resultante da reformulação efectuada com os dois pigmentos. 

 

Figura  21. Tinta de cor E e a reformulação efectuada com cool pigments. 
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Na Tabela 7 encontram-se os valores da reformulação da tinta de cor E e os do padrão. 

Tabela 7.   Resultados experimentais e calculados referentes à tinta de cor E e à sua 

reformulação. 

 TSR (%)     

Carta  
 

Branca Preta 
Fibrocimento Emissividade 

TS 

(ºC) 
SRI 

 

Padrão 67,01 60,72 63,80 0,89 56,2 69,4 ∆TS 

PR4 + AM2 70,66 60,23 66,92 0,89 54,6 73,7 -1,6 

 

A análise da tabela anterior permite concluir que o uso destes dois cool pigments na 

reformulação da tinta de cor E provoca uma redução de 1,6 ºC na temperatura superficial - 

valor estimado com base na norma [7] e para condições de temperatura e vento médios no 

Verão - e de 4,3 € nos consumos mensais – valor estimado supondo que a tinta é aplicada  

numa divisão (215 m3) que possui um ar condicionado em funcionamento 10 horas por dia, 

durante um mês (consultar Anexo 7.1). 

Para melhor análise dos resultados obtidos, a Figura 22 expõe a curva de 

reflectividade de cada uma das tintas (reformulação e Padrão) quando aplicadas em 

fibrocimento. 
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Figura  22. Espectro da reflectividade das tintas de cor E. 
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3.2.3.6 Cor F 

Na reformulação da tinta para telhados de cor F utilizaram-se dois pigmentos (um 

preto e um amarelo), de dois fornecedores diferentes, encontrando-se estes designados por 

PR4 e AM2. As suas características são apresentadas no Anexo 7.4. 

A Figura 23 mostra a tinta de cor F da CIN, S.A. (designada como padrão) e a 

resultante da reformulação efectuada com os dois pigmentos. 

 

Figura  23. Cor da tinta F e da reformulação efectuada com pigmentos “cool”. 

 

Na Tabela 8 encontram-se os valores da reformulação da tinta de cor F e os do padrão. 

 

Tabela 8.   Resultados experimentais e calculados referentes à tinta de cor F e à sua 

reformulação. 

 TSR (%)     

Carta  
 

Branca Preta 
Fibrocimento Emissividade 

TS 

(ºC) 
SRI 

 

Padrão 48,49 47,05 48,38 0,89 64,1 48,4 ∆TS 

PR4 + AM2 63,05 53,68 59,26 0,88 58,7 62,9 -5,4 

 

A avaliação da Tabela 8 permite inferir que a introdução de dois cool pigments na 

reformulação da tinta de cor F provoca uma redução de 5,4 ºC relativamente ao padrão, 

implicando uma redução energética mensal de 14,4 €. Valores determinados a partir dos 

pressupostos anteriormente apresentados. 

 

 

 



Radiation Control Coatings 

 27 

A Figura 24 ilustra a curva de reflectividade de cada uma das tintas (reformulação e 

padrão) quando aplicadas em fibrocimento; de salientar, a linha vertical que representa a 

separação entre a região visível e IV do espectro. 
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Figura  24. Espectro da reflectividade das tintas F. 

 

3.2.4 Cabo de Alta Tensão 

Estudou-se a possibilidade de os cabos de alta tensão serem pintados com tinta de 

controlo da radiação solar, tendo em vista a maximização da energia eléctrica transportada. 

Verifica-se que em dias quentes, especialmente no Verão, o material que constitui os cabos 

sofre grande dilatação, podendo em condições extremas colapsar mecanicamente. Por outro 

lado, o aumento da temperatura faz aumentar a resistividade dos cabos, aumentando 

também as perdas de energia. 

Um cabo de alta tensão é constituído por vários condutores de uma liga de alumínio – 

ver esquema Figura 25. A temperatura média de operação destes cabos no Verão, no 

Alentejo, é cerca de 100 °C (informação da EDP). Dado que a dissipação de calor tem uma 

forte componente de radiação, levantou-se a hipótese de se utilizar um filme de tinta para 

aumentar a emissividade dos cabos, uma vez que tipicamente o alumínio tem uma baixa 

emissividade – 0,04. 

 

Figura  25. Esquema representativo do corte do cabo de alta tensão. 
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Foram testadas duas tintas na pintura dos cabos de alta tensão: um primário de 

metais, de cor cinza, e uma tinta de cor branca de dois componentes – os boletins técnicos de 

cada uma das aplicações encontram-se nos Anexos 7.6 e 7.7, respectivamente. Na Tabela 9 

encontram-se os resultados da TSR e da emissividade dos cabos de alta tensão, com e sem 

pintura, bem como a estimativa das temperatura superficiais e SRI. 

 

Tabela 9.   Resultados experimentais e calculados referentes ao cabo de alta tensão. 

 
 TSR (%) Emissividade 

TS 

(ºC) 
SRI 

 

CABO 27,80 0,06 100 -39,0 ∆TS 

PRIMÁRIO 23,05 0,91 78 16,2 -22 

TINTA 78,99 0,89 50 90,6 -50 

 

Na obtenção das temperaturas superficiais assumiu-se uma temperatura do cabo não 

pintado de 100 °C, uma geração de calor pela passagem da corrente eléctrica de 15 W·m2, 

uma velocidade de vento médio de 2 a 6 m·s-1, a que corresponde um coeficiente global de 

transferência de calor de 12 W·m-2·K-1 [7], uma temperatura do ar ambiente de 40 °C e do 

espaço de 30 °C. A dissipação de calor do cabo tem duas componentes, convecção natural e 

emissividade térmica. Por outro lado, a carga térmica do cabo tem origem na geração de 

calor devido à passagem de corrente eléctrica (
.

q = 15 w/m2) e na absorção de radiação solar. 

O modelo que permite a determinação da temperatura de superfície de equilíbrio vem de um 

balanço energético à película de tinta aplicada [7]: 

 

)4.1()()( 44
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As variáveis do modelo apresentado na equação (1.4) estão descritas na secção 1.1 da 

presente tese. Esta permite analisar cada uma das componentes que influencia a 

determinação da temperatura de superfície – ver Tabela 10. 

 

Tabela 10.   Valores de cada uma das componentes que afecta a temperatura 

superficial dos cabos de alta tensão. 

 
Energia absorvida 

(W/m2) 

Energia emitida 

(W/m2) 

Energia perdida por 

convecção (W/m2) 

CABO 722 37 700 

PRIMÁRIO 769 350 434 

TINTA 210 126 99 

 

Pela análise das Tabelas 9 e 10 podemos concluir que a transferência de calor por 

radiação é muito importante, mesmo à temperatura de 100 °C. Por outro lado, o aumento da 

reflectividade solar permite diminuir a carga térmica do cabo, o que pesa grandemente na 

temperatura de equilíbrio do cabo. Finalmente, concluímos que é possível baixar 50 °C a 

temperatura do cabo e desta forma potencialmente duplicar a capacidade de transporte de 

energia eléctrica dos cabos. 

Embora tenha sido realizado um primeiro ensaio de estabilidade da tinta a 100 °C, é 

necessário aprofundar este estudo e validar experimentalmente as conclusões aqui 

apresentadas. A CIN e a EDP estão neste momento a negociar pintar um troço de um cabo de 

alta tensão e monitorizar a temperatura superficial, comparando-a com a temperatura do 

mesmo cabo num troço não pintado. 

As mais valias económicas deste projecto são previsivelmente imensas estando as 

empresas envolvidas muito motivadas para o seu desenvolvimento. 
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4 Conclusões 

 

 A presente tese de mestrado teve como objectivo fundamental o desenvolvimento de 

conhecimento na área de tintas para telhados com vista ao controlo da radiação solar. Estas 

tintas permitem diminuir a carga térmica solar nos edifícios durante o Verão tendo um efeito 

desprezável durante o Inverno. 

Foram reformulas seis cores das tintas para telhados da CIN, S.A. com base em seis 

tipos de microesferas e nove pigmentos, previamente seleccionados. Todas as tintas 

desenvolvidas apresentaram melhores resultados que as tintas originais. 

Concluiu-se que os cool pigments permitem um abaixamento da carga térmica solar 

significativo. Em média, as novas cores com cool pigments mostram um abaixamento de 3 °C 

em condições de temperatura e vento médios no Verão – de acordo com a norma [7]. A tinta 

de cor C permitiu uma redução de 10 °C e a de cor A não mostrou qualquer abaixamento 

significativo na temperatura. Por outro lado, nesta tinta um dos tipos de microesferas 

permitiu o abaixamento de cerca de 1 °C relativamente à tinta padrão de cor A. 

Se consideramos uma divisão típica de cerca de 215 m3, a poupança em energia 

eléctrica usada na alimentação de uma ar condicionado de 27 € por mês na situação mais 

favorável e para condições típicas – ver secção 3.2.2. 

A realização desta tese permitiu a formulação de novas tintas de controlo da radiação 

solar, através da incorporação de componentes especiais – cool pigments e microesferas. A 

incorporação destas matérias-primas permitiu melhorar as propriedades de reflectividade 

solar e emissividade térmica das tintas, diminuindo a sua temperatura de superfície e 

conduzindo a poupanças energéticas significativas. Tal permitirá à CIN, S.A. a introdução no 

mercado de uma gama inovadora de tintas para telhados e aos seus clientes uma forma 

acessível para a obtenção de conforto térmico no interior de edifícios, com um impacto 

marginal sobre o ambiente. 

Finalmente, foi avaliada a possibilidade de pintar os cabos de alta tensão da EDP de 

forma a baixar a sua temperatura e assim aumentar a sua capacidade de condução de 

corrente eléctrica. Foi verificado ser possível baixar cerca de 50 °C a temperatura de 

superfície dos cabos, permitindo duplicar a capacidade de transporte de energia dos cabos 

eléctricos de alta tensão disponíveis. Esta conclusão levou a que as empresas CIN e EDP 

iniciassem conversações para a validação experimental das conclusões deste trabalho. 
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5 Avaliação do trabalho realizado 

5.1 Objectivos Realizados 

 

Este trabalho teve como objectivo principal a reformulação de seis cores de tintas 

para telhados da CIN, S.A. de forma a conferir propriedades de controlo da radiação solar, a 

partir da incorporação de matérias-primas especiais (cool pigments e microesferas). 

Foram reformuladas e caracterizadas relativamente às propriedades de controlo da 

radiação solar, seis cores de tintas para telhados. O abaixamento da temperatura superficial 

alcançado pelo uso destas novas tintas é significativo, cerca de 3 °C, e deverá conduzir a 

importantes poupanças energéticas e do meio ambiente.  

 

5.2 Outros Trabalhos Realizados 

 

Descrição dos resultados referentes a um trabalho desenvolvido paralelamente ao 

principal e que teve como objectivo estudar o comportamento da tinta para telhados de cor A 

da CIN, S.A. (designada como padrão) com a adição de celulose microcristalina com sílica 

depositada (designada como compósito) em diferentes concentrações. 

A celulose microcristalina é habitualmente utilizada nas indústrias alimentar e 

farmaceutica visto tratar-se de uma substância inerte, sem odor e insípida. Lynch et al. [26] 

demonstraram que esta substância pode ser adicionada a tintas de base aquosa, sem impacto 

na sua aplicação, com o objectivo de estabilizar a formulação, devido à sua capacidade de 

estabilizar emulsões.   
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5.2.1 Compósito 

Determinaram-se os valores da reflectividade solar e da emissividade térmica da tinta 

para telhados de cor A com a adição de 5 e 10 % (p/p) do compósito. Estes valores foram 

comparados com os obtidos para a tinta padrão – Tabela 11. 

 

Tabela 11.   Valores de TSR e de emissividade da tinta padrão e desta com adição de 

compósito. 

 TSR (%) 

 Carta Branca Carta Preta 
Emissividade 

Padrão 42,15 32,85 0,89 

Compósito    

5 % 42,47 32,10 0,90 

10 % 42,27 31,46 0,88 

 

Por análise dos resultados encontrados na tabela anterior conclui-se que a adição do 

compósito à tinta padrão não provoca alterações significativas dos resultados. Quanto aos 

resultados obtidos para a emissividade térmica verifica-se que não ocorrem variações 

significativas em relação ao valor padrão, podendo estas dever-se ao erro de leitura do 

aparelho (± 0,005 unidades de emissividade). De referir, ainda, que os resultados obtidos para 

estas tintas bastante elevados, cerca de 0,90. 

 

5.3 Limitações e Trabalho Futuro 

 

Na realização deste trabalho tornou-se necessário investigar a existência de 

fornecedores de cool pigments e pedir amostras aos que apresentavam as melhores 

caractarísticas. Algumas destas amostras chegaram com um atraso significativo, 

comprometendo a realização de mais formulações. 

De salientar a dificuldade na afinação de cor das novas tintas uma vez que se 

pretendia obter cores muito próximas das cores padrão. Tal deve-se ao facto de os pigmentos 

testados possuirem características bem diferentes dos pigmentos que a CIN, S.A. actualmente 

utiliza nas suas formulações. Na obtenção de uma boa afinação de cor, tornou-se necessário 

fazer até quatro iterações na formulação da tinta. 
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Após se verificar ser possível formular tintas para telhado de controlo da radiação 

solar torna-se necessário: 

• concluir a formulação de tintas com incorporação de cool pigments, uma vez que 

existem ainda pigmentos com desempenhos promissores não testados; 

• investigar o mecanismo por de trás do desempenho das microesferas relativamente 

à reflectividade solar e emissividade térmica; 

• realizar mais experiências tendo como objectivo a optimização da incorporação de 

microesferas nas tintas para telhados e das sinergias desta matéria-prima com os cool 

pigments; 

• a obtenção de resultados experimentais da temperatura superficial das tintas e do 

quanto se pode poupar em gastos energéticos, com vista à validação dos resultados presentes 

nesta tese. Tais resultados experimentais podem ser obtidos utilizando uma “Solarbox” que 

permite uma simulação completa do espectro solar, possibilita o controlo da radiação 

incidente, da humidade e da temperatura; 

• simular numericamente a térmica de edifícios de forma a poder definir a melhor 

estratégia a ser adoptada relativamente ao uso de produtos com elevadas reflectividade e 

emissividade – e.g. aplicação informática ESP-r (Energy Simulation Program); 

• estudar o envelhecimento do filme de tinta, avaliando as possíveis alterações das 

duas propriedades mais relevantes neste tipo de tintas, a reflectividade solar e a emissividade 

térmica. 

 

5.4 Apreciação final 

 

 No trabalho desenvolvido, as tintas aditivadas desenvolvidas revelam-se bastante 

promissoras uma vez que melhoram os resultados da reflectividade solar e da emissividade 

térmica e, consequentemente, os valores da temperatura de superfície e das necessidades 

energéticas permitindo a obtenção de conforto térmico no interior de edifícios e baixo 

impacto ambiental. 
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7 Anexos 
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7.1 Redução do Consumo de Energia 

 

Para a determinação do valor do consumo de energia que se consegue reduzir e do que 

este valor implica em questões monetárias, foram admitidos os seguintes pressupostos: 

• a tinta a ser estudada é aplicada a uma divisão com um volume total de 215 m3; 

• a diferença da temperatura de superfície verificada na película de tinta é 

determinada pela norma ASTM E 1980-01; 

• a existência, nessa divisão, de um ar condicionado que opera 10 horas por dia, 

durante 30 dias por mês; 

• um factor de conversão de energia de 0,13 €/kWh. 

Assim, pretende determinar-se o quanto se consegue poupar, em termos energéticos e 

económicos, quando a tinta em estudo é aplicada a uma divisão com um ar condicionado em 

funcionamento 10 horas por dia, durante um mês. 

 

→∆××× TcV Pρ   kcal que se consegue ‘poupar’ 

 

Converte-se este valor para kW, tendo em conta uma base de cálculo de 1 hora, e 

pode determinar-se a quantidade de energia se poupa por mês: 

mêskW
mês

dias

dia

h
kW /

30

1

10
→××  

 

Tendo o factor de conversão de energia consegue chegar-se à quantia que se evita 

gastar. 

 

Exemplo de cálculo para a tinta terra cota 1 com microesferas V2: 

kWkcal 22,025,19333,3241,012,1215 →→×××  

mêsmêskW
mês

dias

dia

h
kW /€76,8/41,64

30

1

10
22,0 →→××  
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7.2 Pressupostos para determinação de TS e SRI 

 

Todos os valores obtidos pela utilização da norma ASTM E 1980-01 foram calculados 

para a estação quente – Verão - e tendo em consideração os pressupostos apresentados de 

seguida. 

 

Determinação de TS: 

• fluxo solar, I, igual a 1000 W/m2; 

• temperatura ambiente, Ta, de 40 ºC = 313,15 K;  

• temperatura do céu, Tsky, 10 ºC abaixo de Ta, isto é, igual a 30 ºC = 303,15 K; 

• velocidade do vento moderada, o que implica um valor de hC igual a 12 W.m-2.K-1. 

 

Determinação de SRI: 

• temperatura do corpo negro igual a 355,6 K; 

• temperatura do corpo branco igual a 317,8 K.  

 

NOTA: Todos os valores de TS e SRI foram determinados a partir dos resultados 

experimentais da reflectividade em fibrocimento. 
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7.3 Características das Microesferas 

Todas as características das microesferas seguidamente apresentadas são obtidas 

através dos fornecedores dos mesmos. 

 

V1 – microesferas de vidro de cor branca, apresentam densidade de 0,125 g/cm3, baixo custo 

e suportam um impacto com pressão igual a 250 psi. 

 

V2 – microesferas de vidro de cor branca, apresentam densidade de 0,22 g/cm3, diâmetro de 

partícula inferior às V1 e suportam um impacto com pressão igual a 400 psi. 

 

C1 – microesferas cerâmicas de cor cinza, apresentam baixa densidade e baixo custo, estando 

o diâmetro de partícula compreendido entre 10 – 125 µm. 

 

C2 – microesferas cerâmicas de cor cinza, apresentam baixa densidade e baixo custo, estando 

o diâmetro de partícula compreendido entre 10 – 350 µm. 

 

C3 – microesferas cerâmicas de cor branca, não tóxicas, apresentam um ponto de fusão de 

1800 ºC.  

 

C3 – microesferas cerâmicas de cor branca, não combustíveis, quimicamente resistentes, 

apresentam espessura de parede de 1/10 do diâmetro da microesferas e um ponto de fusão 

de 1800 ºC.  
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7.4 Características dos Pigmentos 

 

Todas as características dos pigmentos, bem como as curvas de reflectividade 

apresentadas, foram obtidas através dos fornecedores dos mesmos. 

 

PR1 – pigmento orgânico; natureza química: Perylene preto; pH: 7-10; densidade: 1,50 g/cm3; 

condutividade inferior a 200 µS/cm; temperatura a partir da qual perde a estabilidade: 

200 ºC. De seguida encontra-se a curva de reflectividade deste pigmento: 

 

PR2 – pigmento inorgânico; natureza química: Chromium iron oxido; pH: 8,5; 

densidade: 842 kg/m3; temperatura a partir da qual perde a estabilidade: 1000 ºC; insolúvel 

em água. De seguida encontra-se a curva de reflectividade deste pigmento: 

 

PR3 – pigmento inorgânico; natureza química: Iron Chromite Brown Spinel ; pH: 7; 

densidade: 5,1 g/cm3; absorção de óleo: 20 mL/100g; temperatura a partir da qual perde a 

estabilidade: 800 ºC; TSR: 22 %. 

 

PR4 – pigmento inorgânico; natureza química: Iron Chromite Brown Spinel ; pH: 8; 

densidade: 4,9 g/cm3; absorção de óleo: 22 mL/100g; temperatura a partir da qual perde a 

estabilidade: 800 ºC; TSR: 24 %. 
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PR5 – natureza química: Chromium Green – Black Hematite; pH: 8,5-9,5; 

densidade: 4,8 g/cm3; temperatura a partir da qual perde a estabilidade: 500 ºC; absorção de 

óleo: 20 g/100g. 

 

AM1 – natureza química: pigmento amarelo de óxido de antimónio, níquel e titânio; pH: 7-8; 

densidade: 4 g/cm3; temperatura a partir da qual perde a estabilidade: 1000 ºC; insolúvel em 

água. 

 

AM2 – natureza química: Chrome, antimony, titanium buff rutile; pH: 7; 

densidade: 4,35 g/cm3; absorção de óleo: 24 lbs/100lbs; TSR: 62 %. De seguida encontra-se a 

curva de reflectividade deste pigmento: 

 

 

VD1 – natureza química: Chromium Green – Black Hematite; pH: 6,8; densidade: 5 g/cm3; 

absorção de óleo: 12 lbs/100lbs; TSR: 40 %. De seguida encontra-se a curva de reflectividade 

deste pigmento: 
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VM1 – pigmento inorgânico. De seguida encontra-se a curva de reflectividade deste pigmento: 
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7.5 Equipamento Utilizado 

 

Para a obtenção dos resultados experimentais desta tese foram usados dois 

equipamentos principais. Um Espectrofotómetro UV, Visível e IV próximo (modelo Lambda 750 

da PerkinElmer) para a determinação dos valores da reflectividade solar e um Emissómetro 

(modelo AE1 da Devices and Services Company) para quantificação da emissividade térmica. 

Imagens de ambos os equipamentos são apresentadas de seguida. 

 

  Espectrofotómetro Lambda 750 da PerkinElmer: 

 

Fonte: http://las.perkinelmer.com/Catalog/default.htm?CategoryID=LAMBDA+750+65

0+UV+Vis+UV+Vis+NIR, visitado em Julho de 2008. 

 

Emissómetro AE1 da Devices and Services Company: 

 

 

Fonte: http://www.devicesandservices.com/prod03.htm, visitado em Julho de 2008. 
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7.6 Características do Primário aplicado no Cabo de alta tensão 

 



Radiation Control Coatings 

 45 
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7.7 Características da Tinta aplicada no Cabo de alta tensão 
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