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RESUMO 
 
 
RIBEIRO, R. L.S. Ações devidas ao clima sobre os materiais de construção em 
regiões tropicais. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação de 
Engenharia Civil. Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Prof. Dr. 
Romilde Almeida de Oliveira, Recife, 2013. 
 
 
Os ciclos diurnos e noturnos nas diferentes coordenadas geográficas do globo 
terrestre são atribuídos à inclinação do eixo de rotação da terra e à exposição solar, 
caracterizando a diversidade dos climas. A exposição solar é intensa nos trópicos. 
Os materiais são deteriorados de forma particular nas regiões próximas ao Equador. 
Neste estudo, pretende-se identificar a influência do clima tropical no 
comportamento dos materiais que atendam às particularidades das construções 
localizadas nestas regiões.  A metodologia da pesquisa é definida como qualitativa. 
Prioriza-se a interpretação dos fenômenos e a atribuição de seus significados. No 
estudo, são apresentadas as condições reológicas do concreto em seu estado 
fresco, sujeito às condições climáticas. São descritas condutividade térmica no 
concreto e suas relações com o ambiente externo. São analisadas a fluência e 
retração do concreto face ao clima tropical segundo as normas técnicas vigentes. As 
argamassas e polímeros são descritos e a sua deterioração quanto à exposição à 
radiação solar são explanados brevemente. O comportamento mecânico do plástico 
se dá prioritariamente sob efeito da temperatura e do tempo. Quanto aos plásticos, 
suas cadeias funcionais são fortemente alteradas sob condições de pressão e calor 
a que estão sujeitas as altas temperaturas. A condutibilidade térmica do material é 
modificada face às condições de calor. As condições climáticas das regiões tropicais 
determinam o desempenho distinto dos materiais em relação a outras regiões do 
globo terrestre. 
 
Palavras-chave: clima, temperatura, umidade, concreto, retração, fluência, 
polímeros. 
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ABSTRACT 

 
 
RIBEIRO, R. L.S. Climate-related actions on construction materials in tropical 
regions.  Master’s Thesis. Civil Engineering Graduate Program. Federal University of 
Pernambuco [Universidade Federal de Pernambuco]. Supervisor: Prof. Dr. Romilde 
Almeida de Oliveira, Recife, 2013. 

  
  
Diurnal and nocturnal cycles in different geographical coordinates of the globe are 
attributed to the inclination of the earth rotation axis and to solar exposure, which 
characterizes climate diversity. Solar exposure is intense in the tropics. Materials 
deteriorate in a particular way in regions near the equator. This study intends to 
identify the impact of tropical climate in the behavior of materials that meet the 
uniqueness of the buildings located in those regions. This research methodology is 
defined as qualitative. The interpretation of the phenomena and the determination of 
their meanings are prioritized. This study presents the rheological conditions of the 
concrete in its fresh state, subject to climate conditions. The thermal conductivity of 
the concrete and its relation with the external environment are described. Concrete 
creep and retraction are analyzed under a tropical climate, in accordance with the 
current technical standards. Mortars and polymers are described, and their 
deterioration – when exposed to solar radiation – is briefly explained. The mechanical 
behavior of plastic is predominantly due to the effect of temperature and time. As far 
as plastics are concerned, their functional chains are strongly altered under pressure 
and heat conditions to which they are subject at high temperatures. The thermal 
conductivity of a material is changed due to the heat conditions. Climate conditions in 
the tropical regions determine different performances of materials in relation to other 
regions of the earth. 
  
Keywords: climate, temperature, humidity, concrete, retraction, creep, polymers. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Relevância do Tema 
 

Os países de clima tropical desde sempre dispõem de poucas informações 

necessárias a respeito da influência da climatologia para a elaboração adequada de 

especificações de projeto, metodologia de serviços na construção civil e 

especificações de materiais de construção que resistam à exposição severa da 

radiação solar bem como outros fatores climatológicos intervenientes 

comprometendo o desempenho a vida útil e a durabilidade das estruturas nas 

regiões de clima tropical. As Poucas referências sobre o assunto são diretamente 

relacionadas ao tema. A literatura apresenta-se antiga e a sua atualização torna-se 

necessária para estudos futuros. 

A temperatura e umidade relativa no ambiente externo variam com o tempo. 

As variações do clima mostram a periodicidade diurna e sazonal e a aleatoriedade. 

O clima deve ser considerado de forma dinâmica devido a sua aleatoriedade. Os 

ensaios apresentados em pesquisas consideram o clima uniforme. Para estruturas 

de concreto, a temperatura e umidade relativa, ambos da atmosfera, mostram 

diferenças óbvias na densidade e estrutura dos poros do concreto e na sua 

condução térmica acompanhando a variabilidade do clima. 

Alguns modelos de estimativa da carbonatação de concreto, difusão de 

cloretos e velocidade de corrosão de barras de aço, os efeitos da temperatura do 

ambiente e umidade relativa são considerados brevemente. 

As condições ambientais interferem no concreto. A temperatura, umidade 

relativa do ar influenciam a concentração de CO2 na carbonatação do concreto. Os 

parâmetros ambientais influenciam a penetração de cloretos. As variações de 

temperatura e umidade relativa interferem na corrosão do aço empregado no 

concreto. O clima do ambiente é o principal fator que influencia a deterioração das 

estruturas (YUAN; JIANG, 2011a,b). 

A umidade relativa do ar e a umidade na microestrutura do concreto são 

influenciadas pelo clima e são consideradas em trabalhos acadêmicos. As Medições 

da temperatura num ambiente artificial e medições da temperatura no ambiente 
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natural foram comparadas. As condutividades térmicas do concreto foram medidas 

considerando a relação água-cimento e a umidade do concreto. A ação da 

temperatura foi considerada com a finalidade de prever a temperatura do concreto 

exposto ao clima (YUAN; JIANG, 2011a,b). 

Estudos analisam a semelhança entre o concreto e o corpo humano em 

relação à influência das condições de temperatura e de umidade para a saúde e o 

desempenho do trabalhador. Uma vez que essas semelhanças são compreendidas, 

os sentidos humanos podem fornecer informações úteis sobre os prováveis efeitos 

de condições ambientais no concreto e o seu lançamento nas formas de 

concretagem. Os exemplos incluem os efeitos do vento, umidade, secagem rápida, e 

as temperaturas quentes. 

A sobrevivência do organismo humano requer um sistema sensorial que pode 

servir como um modelo para o controle do concreto no canteiro de obras. O corpo 

utiliza receptores externos na pele para sentir o ambiente externo, e receptores 

internos para perceber as alterações no interior do próprio corpo (HOVER, 2010). 

A detecção do frio ou calor pelo corpo humano e a sua posterior reação 

ocorre sem o pensamento consciente, o Dr. James Wilkerson, defende que a defesa 

humana mais poderosa é a resposta humana intelectual pela qual se pode 

transformar o ambiente para um local mais seguro, ou protegido contra o tempo 

(HOVER, 2010). Da mesma forma, na execução do concreto sob condições 

climáticas diversas, pode-se acompanhar tanto o tempo atmosférico quanto o 

concreto, adaptar o canteiro de obras, garantir as condições necessárias para a vida 

útil do concreto, e mudar os dispositivos de proteção segundo a percepção sensorial 

humana da temperatura (HOVER, 2010). 

 

1.2 Objetivos gerais 

 

Neste estudo, pretende-se identificar a influência do clima tropical no 

comportamento dos materiais que atendam às particularidades das construções 

localizadas nestas regiões. A pesquisa descreve a influência da radiação solar nos 

materiais de construção com ênfase em concreto armado em regiões de climas 

tropicais.  
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1.3 Objetivos específicos 
 

 Abordar o concreto com maior profundidade por tratar do material de maior 

relevância dentre os materiais utilizados na construção civil nas regiões de clima 

tropical e no mundo.  

 Descrever a relação entre a temperatura do concreto e a temperatura do clima. 

 Explanar a difusão da umidade do concreto e a interferência do ambiente.  

 Identificar e analisar as deformações do concreto através das condições do clima 

externo. 

 Descrever as relações da fluência, retração térmica e a idade fictícia do concreto 

com o ambiente. 

 Descrever as particularidades da condutividade térmica do concreto.  

 Caracterizar o PVC, os elastômeros e as argamassas por se tratarem de 

materiais usados com destaque na construção civil nas regiões de clima tropical. 

 

1.4 A metodologia da Pesquisa 
 

O Estudo analisa e interpreta as informações em seu conteúdo e considera 

que há uma relação dinâmica entre o material de construção e o meio natural, isto é, 

um vínculo indissociável que a princípio não será traduzido em números. A 

metodologia da pesquisa é definida como qualitativa, priorizando-se a interpretação 

dos fenômenos e a atribuição de significados. A pesquisa também se caracteriza por 

descritiva e não requer a princípio, a utilização de métodos e técnicas estatísticas. 

Os dados são analisados indutivamente, no ambiente natural, o processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem. As pesquisas qualitativas como 

esse estudo oferecem contribuições em diferentes campos de estudo. 

De modo geral, nessa pesquisa foi considerado o interesse pessoal, 

relevância científica, autonomia e originalidade do estudo. Como um processo formal 

e sistemático de desenvolvimento do método científico essa pesquisa destina-se a 

aplicar os conhecimentos científicos para a solução das variadas situações de 

ordem tecnológica e executiva da construção. 
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É possível também classificar a pesquisa como exploratória de acordo com o 

objetivo proposto tendo como finalidade, proporcionar maiores informações sobre 

determinado assunto, facilitar a delimitação do tema da dissertação, constituindo a 

primeira etapa de uma investigação mais ampla. Desenvolveu-se com o objetivo de 

proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo para introduzir futuros trabalhos. 

Foi realizada especialmente quando o tema escolhido até então foi pouco explorado 

e portanto, torna-se há dificuldades iniciais em formular hipóteses precisas.  

A pesquisa exploratória permitiu definir os objetivos e formular as hipóteses 

de uma pesquisa mais ampla, descobrir novos enfoques. Envolveu levantamento 

bibliográfico e documental e estudos de caso.  

A Pesquisa quanto à natureza, constituiu-se de um trabalho original e de um 

resumo da literatura disponível. A Pesquisa bibliográfica consistiu fontes 

secundárias: livros, artigos científicos e outros documentos bibliográficos. Essa 

pesquisa descritiva, as informações não são quantificáveis; os dados obtidos são 

analisados indutivamente; a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas nesse processo. 

Quanto às etapas do projeto de pesquisa, observou-se que o 

desenvolvimento dos objetivos exigiu o emprego de um conjunto de normas e 

procedimentos racionais, sistematizados, que foram planejados com detalhes: 

concepção da pesquisa, reunião de informações, análise e interpretação de dados e 

elaboração de relatos. As três etapas para uma pesquisa científica foram 

apresentadas: a heurística, que consiste na busca de um tema, na pesquisa 

bibliográfica e na coleta de dados; a projetiva, que envolve o registro dos dados e 

uma organização provisória do material em fichas e a elaboração do trabalho. 

Para a revisão da literatura, procedeu-se uma busca de pesquisas e 

publicações nas áreas de física, astronomia, climatologia e engenharia, a fim de 

detectar trabalhos semelhantes ao que se pretende desenvolver. O título 

apresentou-se como geral, destacando genericamente o teor do trabalho a fim de 

suscitar pesquisas posteriores para o aprofundamento do assunto.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Para a apresentação do assunto, vários autores descrevem a influência da 

radiação solar sob vários aspectos. Na literatura, nas artes plásticas, na música e 

nas organizações tribais destinadas às primeiras colonizações do continente 

americano. O estudo abrangerá as áreas de astronomia e seus conceitos iniciais, o 

sol, sua constituição e seu potencial de energia, as camadas da atmosfera do 

planeta terra e a incidência da radiação solar sobre ele, a compreensão das ondas 

solares e a intensidade da radiação solar, as coordenadas geográficas que localizam 

a incidência solar no planeta, os conceitos iniciais de climatologia serão aplicados às 

regiões de clima tropical, a deterioração de materiais de construção sob as 

condições de clima tropical, a termodinâmica e mecânica dos fluidos no ambiente 

microestrutural do concreto serão detalhados. As definições iniciais para a 

compreensão do assunto proposto que não fazem parte dos conceitos de 

engenharia serão apresentadas ao longo do trabalho. A microestrutura do concreto 

influenciada pela temperatura externa e umidade relativa do ar será inicialmente 

abordada com maior detalhamento. 

A pesquisa analisa como os materiais de construção são afetados direta ou 

indiretamente por fatores climáticos em localidades de clima quente e 

prioritariamente em regiões de clima tropical. Essas áreas apresentam as maiores 

temperaturas do globo terrestre influenciando de forma contundente o desempenho 

das estruturas. O Estudo evidencia que os materiais utilizados nas regiões de clima 

temperado não são condizentes com as situações de exposição solar a que os 

materiais de construção nas regiões tropicais estão submetidos. 

Quanto aos materiais expostos ao ambiente externo, sabe-se também que 

simulações sobre o desempenho térmico devem apresentar resultados considerando 

a radiação solar, o comprimento de onda da radiação e a condução de calor através 

dos materiais. A percepção humana aos fatores térmicos também deve ser 

considerada experimentalmente (FUJITA et al, 2001). 

Quanto aos aglomerantes e agregados, pesquisas apresentam estudos sobre 

os efeitos de temperaturas do ambiente sobre as propriedades do agregado e a 

trabalhabilidade da argamassa resultante. Várias propriedades físicas de agregados 

miúdos foram definidas, a fim de estabelecer a influência da temperatura sobre o 
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desempenho da argamassa resultante. O tempo quente e o tempo frio foram as 

condições climáticas consideradas. A temperatura e a umidade foram os 

indicadores. Os resultados mostraram que a trabalhabilidade da argamassa está 

relacionada à temperatura dos agregados e às suas propriedades físicas, tais como 

a absorção e o atrito. Os melhores resultados são obtidos nas condições de 

temperatura a 20°C. Esses resultados são úteis para a otimização da produção do 

concreto. Essa temperatura é comum às regiões de clima tropical (ORTIZ, 2008). 

O concreto pronto, produzido no verão geralmente apresenta dificuldades 

quanto à trabalhabilidade e resistência à compressão. A literatura é converge a 

respeito de recomendações sobre concretagem para o tempo quente. No entanto, os 

problemas que surgem quando o tempo quente prevalece ainda não foram 

solucionados. É difícil encontrar um senso comum devido à ausência de dados 

meteorológicos. Várias dificuldades ocorrem durante a produção de concreto em 

clima quente surgindo em diversas vezes, o aumento da evaporação da mistura em 

estado fresco (ORTIZ, 2008). 

Esses impasses ocorrem na mistura, assentamento e cura do concreto. A 

temperatura elevada faz com que o ambiente do concreto tenha maior demanda de 

água. Na estação de clima quente também ocorre o aumento da temperatura do 

concreto em seu estado fresco. O clima quente é um fator predominante nas regiões 

de clima tropical (ORTIZ, 2008). 

O resultado é a perda de Slump e uma hidratação mais rápida. O processo 

acelerado acarreta baixa resistência à compressão em longo prazo. As causas deste 

fenômeno não se referem à qualidade do cimento, agregados ou qualquer outro 

componente do concreto. O aumento da temperatura dos agregados proporciona 

maior aumento de temperatura do concreto e desencadeia essas reações (ORTIZ, 

2008). 

Compreende-se cura os procedimentos adotados para proteger a superfície 

dos elementos estruturais contra temperaturas muito altas ou muito baixas, 

dessecação prematura e, principalmente, evitar que a água usada no amassamento 

e destinada à hidratação do cimento evapore precocemente ao ambiente pela 

superfície do concreto (HELENE, 2013). 
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A respeito da cura do concreto, secagens prematuras devido a altas 

temperaturas resultam em camadas superficiais porosas com baixa resistência ao 

ataque dos agentes agressivos e são propensas a fissuras. A velocidade de 

hidratação da pasta de cimento depende das condições extrínsecas de exposição, 

tais como temperatura e umidade relativa.  

A cura do concreto na condição de umidade constante favorece positivamente 

à resistência à tração e compressão, durabilidade e retração.  As condições 

climáticas influenciam as condições de cura e as fissuras decorrentes da retração do 

concreto. Caso haja grande ressecamento e perda de água devido às condições 

climáticas, ocorrerá a desagregação do concreto e a perda de resistência, os 

retardadores de pega podem reduzir o calor de hidratação por aumentarem o tempo 

de endurecimento do concreto evitando a superposição dos efeitos da temperatura 

do ambiente e do calor de hidratação (FIGUEIRA, 2013). 

Em condições normais de temperatura, em torno de 23ºC e umidade relativa 

elevada, aos 28 dias, o grau de hidratação do cimento pode ser máximo ao longo de 

sua vida útil, desde que em ambientes adequados e favoráveis à hidratação 

completa. Para relações a/c baixas, ou concretos mantidos em ambientes muito 

secos, a hidratação completa não será alcançada. (HELENE, 2013). 

As propriedades do agregado miúdo ou areia quando aquecidos também 

influenciam de forma significativa sobre a necessidade de água. Os agregados 

aquecidos determinam muitas propriedades do concreto em estado endurecido. 

A preocupação com este problema também é conhecido na indústria. Estudos 

que tem aplicações nesse segmento aperfeiçoam a fabricação de cimento em 

condições atmosféricas adversas. Os resultados apresentam a contribuição de cada 

componente. O efeito é resultado da temperatura sobre a durabilidade e resistência 

à compressão do concreto. 

Para a constatação dessa afirmação, experimentos foram realizados. 

Produção de concreto em horários diferentes; Microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de pastas de cimento; 

propriedades do cimento fresco pasta com aditivos químicos e algumas 

propriedades térmicas dos agregados foram analisadas (ORTIZ, 2008). 
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A literatura confirma também o grande efeito do calor de hidratação do 

cimento em um ambiente de temperatura elevada. Também ocorre a diminuição de 

desempenho e redução da resistência à compressão, bem como uma situação 

desfavorável dotada de vazios e retrações na microestrutura das pastas de cimento 

para concreto e argamassas. 

As pesquisas apresentam composições que aperfeiçoam as misturas de 

concreto em ambientes de clima quente, atuando diretamente sobre dosagem de 

cimento e nas propriedades dos agregados. Elas desenvolveram, em condições 

realistas de produção, resultados satisfatórios em relação à redução do consumo de 

cimento no concreto na estação do verão. Observando também que a estação do 

verão é a predominante na região de clima tropical (ORTIZ, 2008). 

 

2.1 Apresentação do tema 

 

Os raios solares incidem sobre as linhas imaginárias. A radiação solar 

incidente sobre a superfície terrestre é consequência de vários movimentos do 

planeta Terra em relação ao Sol. Os movimentos são identificados pela astronomia. 

Dentre os que estão relacionados à exposição da radiação solar no planeta Terra, 

destacam-se os movimentos de rotação e translação. A Figura 1.1 destaca as 

latitudes que delimitam a região tropical e a linha do Equador que recebe a maior 

incidência de radiação solar. 
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Figura 1 -  As regiões tropicais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (<http://maps.google.com.br>, 2013). 

 

O movimento de rotação se define quando a terra rotaciona em si mesma ou 

em torno de seu próprio eixo. O movimento de translação se dá quando a Terra gira 

em torno do sol, sua fonte de energia e vida. O ângulo da incidência da radiação 

solar é fator determinante para definir os climas e suas variações do tempo 

meteorológico no globo terrestre. 

A maior parte do Brasil está localizado entre as latitudes chamadas de 

trópicos. Os trópicos são latitudes que delimitam a maior região de incidência solar: 

a região tropical. Os países nesta área são atendidos pelo clima tropical e suas 

variações, a saber: doze países na América Central, o México é o país da América 

do Norte atendido pelo clima tropical, onze países da América do Sul, cinquenta 

países do continente africano, vinte e um países do continente asiático e dez países 

do continente oceânico (BRASIL. 2002). 

O Brasil com suas dimensões continentais, possui muitos estados que são 

interceptados pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio ou que estão entre os dois 

trópicos e são atendidos pelo clima Tropical e suas variações. Os estados brasileiros 

atendidos pelo clima tropical na região norte são: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, 
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Rondônia, Roraima, Tocantins e Pará. Os estados brasileiros atendidos pelo clima 

tropical na região nordeste são: Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, 

Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte. Os estados brasileiros atendidos pelo 

clima tropical na região centro oeste são: Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os Estados brasileiros da região Sudeste 

atendidos pelo clima tropical são: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O 

Estado brasileiro da região sul atendido parcialmente pelo clima tropical: Paraná. 

 

Figura 2 - As regiões tropicais do Brasil 

 

Fonte: (<http://maps.google.com.br>, 2013). 

 

A figura 2 destaca os estados brasileiros de clima tropical, o Brasil apresenta 

considerável tipologia climática devido a sua extensão geográfica, elementos 

atmosféricos e fatores geográficos inerentes à América do Sul e ao Brasil. Os cinco 

macrotipos climáticos do Brasil são, a saber: clima equatorial, clima tropical 

equatorial, clima tropical litorâneo do nordeste oriental, clima tropical úmido seco ou 

tropical do Brasil Central e clima subtropical úmido. 

O clima equatorial predomina o norte do país. Compreende os estados do 

Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá, parte de Mato Grosso e Tocantins, é 

controlado por sistemas atmosféricos equatoriais e tropicais e pertence ao clima de 

latitudes baixas. A temperatura média anual desse tipo climático fica entre 24°C e 

26°C, o clima é quente, os valores mais elevados são encontrados em regiões 
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serranas. Ao longo do vale do rio Amazonas essas médias são superadas, a oeste-

sudoeste da região norte brasileira a temperatura pode atingir 40°C (MENDONÇA; 

OLIVEIRA, 2007). 

O tipo climático tropical equatorial distribui-se pela porção centro-norte do 

estado de Tocantins, quase todo o estado do maranhão, parte dos estados do Piauí, 

Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e todo o Ceará. Nesse domínio 

climático quente encontram-se variações úmidas e semi-úmidas. A atuação da zona 

de convergência intertropical é relevante no extremo norte e as massas de ar atuam 

na porção centro-sul da área. 

O clima tropical litorâneo do nordeste oriental compreende uma faixa de terras 

do litoral atlântico oriental do nordeste ao interior, é influenciado pelas massas de ar 

úmidas. O clima é úmido, quente e litorâneo. A vegetação reflete a sua umidade no 

litoral, zona da mata e agreste. A temperatura média desse tipo climático oscila entre 

23°C e 26°C, a média pode atingir 30°C, com máximas absolutas de 42°C em 

Campina Grande (PB), mínimas de 18°C, com mínimas absolutas de 10°C em 

Garanhuns (PE). A pluviosidade média mensal é cerca de 700 mm em Arcoverde 

(PE) e 2.500 mm, em Recife (PE) (MENDONÇA; OLIVEIRA, 2007). 

O clima tropical úmido-seco ou tropical do Brasil central é caracterizado por 

uma zona de transição climática, controlado por sistemas atmosféricos equatoriais e 

tropicais e atuação extra-tropical. Implicam em vários tipos de tempo durante o ano, 

apresenta forte variação térmica média anual que vai de 20°C na porção sul a 26°C 

na porção centro-norte. A média das máximas pode atingir 36°C. No inverno a média 

das mínimas pode atingir 8°C na parte meridional. As chuvas são concentradas no 

verão, 2.000 a 3.000 mm da área precipitam-se entre novembro e março 

(MENDONÇA; OLIVEIRA, 2007). 

O clima subtropical úmido é controlado por massas tropicais e polares, é 

caracterizado pela maior regularidade na distribuição anual da pluviometria, entre 

1.250 a 2.000 mm, associada a baixas temperaturas de inverno. As temperaturas 

variam de 14°C a 22°C, podendo cair a 10°C em locais elevados. Especialmente em 

julho as médias variam de 10°C a 15°C. São registradas temperaturas absolutas 

negativas. No verão as temperaturas variam de 26°C a 30°C, nos vales, as 

temperaturas absolutas atingem 40°C (MENDONÇA; OLIVEIRA, 2007). 
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Diante dos elementos apresentados, o objeto de estudo deste trabalho 

restringe-se ao clima tropical bem como, suas variações e a sua influência na 

deterioração dos materiais de construção nas regiões do globo terrestre atendidas 

pelo clima tropical. Destacando-se o concreto armado e os materiais constituídos de 

polímeros como o PVC. São descritas a seguir as contribuições dos autores para o 

entendimento do tema proposto. Os pesquisadores destacaram a influência da 

radiação solar e do clima tropical para a realização de seus trabalhos. Eles 

evidenciam que a radiação solar influencia o homem e a sua habitação, a 

colonização dos povos indígenas, os movimentos literários, artísticos, culturais e por 

fim, o desempenho dos materiais e serviços da construção civil. 

 

2.2 A importância do clima sobre os materiais de construção 

 

No início do século XIX os arquitetos preocuparam-se em adaptarem seus 

projetos às condições climáticas locais. O arquiteto Lúcio Costa após o Movimento 

Moderno no Brasil em 1930 fundamenta a relação entre a adaptação ao meio e à 

arquitetura. O estudo da adaptação do projeto arquitetônico ao clima dos trópicos 

antecede o século XX e a preocupação dos arquitetos atuais. O estudo já preocupou 

médicos, engenheiros e arquitetos ainda no século XIX. Gilberto Freire cita Debret 

ao descrever jesuítas portugueses construindo edifícios urbanos. Diante dos 

parâmetros da época, esses monumentos atendiam às necessidades do clima 

utilizando os recursos naturais existentes no Brasil. 

Ainda no século XIX, o professor e diretor da Academia Real de Belas Artes 

do Rio de Janeiro questionava o ensino e a prática da arquitetura vigentes, se as 

construções estavam em conformidade com o clima dos trópicos e a rotina das 

residências (SILVA, 2005).  O engenheiro Aldo Sampaio na obra “A casa tropical” de 

1927, descreve os requisitos mínimos para a construção nos trópicos: proteção 

contra a insolação e circulação dos ventos. Os materiais utilizados para a construção 

deveriam ser adequados ao clima. No documento, não recomendava grandes áreas 

de exposição ao sol, adotava materiais de construção que fossem maus condutores 

de calor nas paredes externas, delimitava a direção leste para os locais de maior 

permanência. A vegetação da habitação tinha a finalidade de proteger as alvenarias 

externas da exposição agressiva dos raios solares. Aflora não deveria impedir a 
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circulação dos ventos. O pé direito do último andar da casa deveria ser alto. As 

Varandas eram bem vindas. As fachadas verticais deveriam ser salientes e os 

balcões eram incentivados e recuperados. 

O médico Aluízio Bezerra Coutinho, professor na UFPE, em sua tese “O 

problema da habitação higiênica nos países quentes em face da Arquitetura Viva”, 

defendida na UFRJ, em 1932, descreve a necessidade de adequações da habitação 

ao ambiente. A “casa iglu” e a “casa bretã" são casos de habitação bem sucedidos 

da coerência da habitação ao meio. O controle da temperatura e da umidade são 

considerados propósitos essenciais a serem atingidos. A exemplo disso, as 

Habitações indígenas produzidas com materiais primitivos dispõem de maior 

conforto térmico do que habitações reproduzidas, a partir do padrão europeu, nas 

regiões de clima tropical. 

A cabana do sertanejo dotada de palhas e taipa é também estudada por 

Aluízio Bezerra Coutinho. A cabana é coerente ao clima tropical e proporciona 

conforto ao usuário. Os materiais de natureza regional e resistentes ao clima dos 

trópicos deveriam ser estudados e apresentados aos construtores não familiarizados 

com a região. Coutinho apresenta a necessidade de pesquisa dos materiais 

adaptados ao meio. O concreto e o aço são considerados elementos adaptáveis às 

fachadas, criando aberturas e favorecendo a circulação. Os Modelos regionais 

poderiam ser adotados produzidos em grande quantidade. Os modelos europeus 

eram o padrão arquitetônico estabelecido na época embora fossem pouco funcionais 

quanto à exposição solar. 

O médico dedicava seus estudos à higiene da habitação e examinava as 

mesmas referências dos engenheiros sanitaristas do século XIX. Provavelmente a 

consulta ao almanaque L’Esprit Nouveau e Vers une architeture fundamentou sua 

tese “habitação higiênica em países quentes”. Os Materiais e técnicas de execução 

dariam novas atribuições aos elementos da construção segundo este estudo. Novos 

materiais, segundo Lúcio Costa, tais como concretos celulares favoreciam o conforto 

térmico devido ao peso reduzido, porosidade e permeabilidade à circulação do ar 

(SILVA, 2005). 

Bezerra Coutinho em sua análise matemática estuda a relação entre a 

umidade e a temperatura demostrando a necessidade da sensação de conforto 

ambiental nos trópicos. Luiz Neves, contemporâneo de Bezerra Coutinho, utilizou-se 
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de elementos vazados de parede e cobogós, permitindo o movimento do ar, 

princípio norteador do conforto, segundo o cientista. Os Arquitetos brasileiros 

adotaram brise-soleil predominando a estética da construção (SILVA, 2005). 

O médico pernambucano e ex-diretor da Academia de Belas Artes do Rio de 

Janeiro, José Mariano Filho no primeiro Congresso de Habitação cita os 

construtores do Brasil colonial como observadores do meio físico e das condições 

adversas compartilhando da vivência oriental para combater a radiação solar nos 

trópicos, utilizando paredes de espessura significativa constituídas de pedras 

canjiquinhas, tijolos, taipa, adobe e outros recursos regionais. Os Telhados foram 

assentados com relativa inclinação favorecendo o escoamento das águas pluviais. 

Os Longos beirais proporcionam sombra às paredes. Os Alpendres e pórticos 

protegem o cerne da habitação. Os Balcões e janelas foram projetados à moda 

islam. 

Gilberto Freyre em sua obra Casa Grande e Senzala descreve o conceito da 

plasticidade e da elasticidade da colonização portuguesa bem sucedida tendo o 

colonizador português como adaptável ao conviver de forma física, social e cultural 

ao clima e ambiente dos trópicos (CORREIA, 2009). De acordo com José Marianno 

Filho enquanto prevalecerem os conceitos de povo, raça, tradição, orgulho e 

sentimento nacional, o princípio da arquitetura universal não será predominante. 

Cada região tem sua habitação adaptada às condições climáticas. 

Em 1926, Warchavchik em entrevista a revista Terra Roxa e Outras Terras 

anuncia a adequação da arquitetura aos costumes e ao clima do lugar. Apresenta 

um projeto conceitual dotado de telhas coloniais e jardins tropicais, dando 

“brasilidade” à obra. Uma inspiração proveniente das paisagens tropicais brasileiras. 

No entanto, apesar do forte discurso de Lúcio Costa, a “arquitetura moderna 

brasileira” ainda não havia sido estabelecida em prática de projeto. A aplicação da 

arquitetura moderna que se aplicasse aos trópicos acarretava em impasses e 

conflitos. O livro de Sartoris, diante das latitudes e amplitudes geográficas, obtém 

exemplos eficientes. Apresenta o racionalismo inequívoco da nova arquitetura como 

também, descreve soluções e especificidades de regiões e países, não rejeitando 

códigos formais da arquitetura racional (TRAJANO FILHO, 2003). 
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O arquiteto José Maria das Neves por sua vez, contribui com a ideia de que 

a arquitetura brasileira desenvolve-se naturalmente a partir das particularidades de 

cada estado. 

O projeto arquitetônico do Edifício Central do Instituto de Educação na 

cidade de João Pessoa no estado da Paraíba adequa-se às condições climáticas 

atendendo aos requisitos de implantação do terreno, disposição dos equipamentos 

sanitários, dimensões das áreas de circulação e dimensões de aberturas. A 

construção é de 1939. A Figura 3 apresenta o Edifício Central e suas adequações ao 

clima tropical. 

É possível reconhecer na edificação o caráter tropical do Instituto de 

Educação visualizando-se varandas e marquises, a redução da insolação e a 

circulação favorável dos ventos (TRAJANO FILHO, 2003). Quanto à radiação, 

afirma-se que a orientação solar pode determinar mais o desempenho do edifício do 

que a exposição aos ventos (KRÜGER, et al. 2010). 

 

Figura 3 - O edifício central do Instituto de Educação da Paraíba após a 

conclusão em 1939 

 

  
Fonte: (TRAJANO FILHO, 2003). 
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2.3 A construção e o clima tropical 
 

O clima tropical e sua grande exposição solar, como observado, influem 

diretamente na arquitetura, na forma de execução das edificações, na duração da 

obra e custo do empreendimento desses lugares. As Regiões áridas também fazem 

parte do clima tropical. As condições naturais dessas regiões são severas para a 

realização de trabalho humano e para as construções.  

O clima tropical também influi diretamente na deterioração dos materiais de 

construção. A radiação do clima tropical sob a ação dos raios ultravioleta provoca a 

destruição da estrutura do polietileno, do cloreto de polivinil, do poliestireno e outros 

plásticos. A radiação intensa ativa e acelera os processos físicos, químicos e 

fotoquímicos desses materiais. A camada de pintura exposta ao clima quente é 

propícia à deformação térmica, descoloração e posterior descamação. A radiação 

solar acelera a oxidação das tintas e sublimação dos compostos voláteis dos 

betumes. As altas temperaturas do ar produzem tensões responsáveis pela 

dilatação e deformações dos painéis das paredes.  

Os materiais de impermeabilização tem pouca duração em países de clima 

quente. Os materiais betuminosos diminuem o calor da construção enquanto que a 

evaporação da água contida abaixo da camada do material de isolamento leva ao 

desprendimento e à inchação da camada. O ciclo de umedecimento e secagem 

ocasiona a diminuição da elasticidade do material, ocorrendo o desprendimento. 

As construções em concreto e pedras que atendem aos requisitos do clima 

quente apresentam longa vida útil. Os desafios da construção em concreto nas 

regiões tropicais são a rápida evaporação da água contida nas pastas de argamassa 

e do concreto em estado fresco. A evaporação intensa da água interfere na 

hidratação adequada do cimento e na diminuição da resistência mecânica do 

concreto no estado endurecido (EVSTRÁTOV; CHTOL, 1987). Atualmente, 

softwares são utilizados para avaliação térmica do clima tropical em construções 

residenciais nas estações quentes e frias (GHRAB-MORCOS, 2005). No entanto, 

apesar da existência de diversos trabalhos sobre a especificação dos materiais de 

construção, com o propósito de obter conforto ambiental, há poucas pesquisas que 

considerem a influência de ventilação natural e ocupação pelos usuários ao entorno 

da construção. Essa questão ganha notoriedade em pesquisas sobre climas 
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tropicais, cuja característica é a utilização da ventilação natural, especialmente em 

construções de habitação (PEREIRA; GHISI, 2011). 

 

2.4 A ocupação humana nas regiões tropicais 
 

Os trópicos não são regiões incomuns e não poderão ser definidos apenas 

pela sua vegetação embora, a flora da região tropical apresenta mais variedade que 

a das regiões temperadas. A arquitetura e o modo de vida também caracterizam os 

trópicos. A forma de ocupação humana também favorece a diversidade da região 

tropical. 

Historicamente, as zonas dos trópicos são marcadas por um tipo de 

colonização distinto. No período Mesozoico, o litoral do Brasil e a costa oeste da 

África eram um único continente. Isto justificaria a forma de ocupação da terra de 

forma semelhante. A cultura também é parecida. Quanto à agricultura, nas regiões 

situadas no limite das regiões tropicais e temperadas, o comportamento do solo é 

diferenciado devido às diferenças climáticas. Próximas umas das outras, plantam-se 

sementes adequadas ao clima temperado e ao clima tropical: o trigo e a cana-de–

açúcar, o linho e o café (LÉVI-STRAUSS, 1999). Em algumas regiões tropicais os 

recursos naturais são escassos. A Índia é um exemplo disso. 

Quanto às coordenadas geográficas, os pontos cardeais e outras formas de 

localização geralmente não são utilizados nos trópicos. Os fenômenos das regiões 

temperadas não são os mesmos observados nas regiões dos habitantes tropicais 

(LÉVI-STRAUSS, 1999). 

 

2.5 A Tropicália 

 

Nas artes brasileiras, uma manifestação cultural dos anos 60 foi denominada 

Tropicália. O nome foi inventado pelo artista plástico Hélio Oiticica para sua obra 

exposta no Museu de Arte Moderna-MAM do Rio de Janeiro. A obra consistia em um 

labirinto de plantas e pássaros que depois de percorrido, encontrava-se uma 

televisão. (CALADO, 2004). O nome também foi dado a uma canção de Caetano 

Veloso por Luís Carlos Barreto, cineasta, em lembrança à obra do artista plástico, 
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dando início ao movimento ideário. O termo tropicalismo também faz alusão à obra 

(VELOSO, 1997). 

 

2.6 Gilberto Freyre e o Seminário de Tropicologia 

 

Gilberto Freyre propôs em 1965 um novo tipo de seminário, criado pelo 

Professor Frank Tannenbaum, da Universidade de Colúmbia. A principal 

característica do modelo desse seminário é a receptividade ao confronto de 

experiências intelectuais e profissionais distintas, a fim de superar as especialidades 

correntes. De forma vanguarda, Gilberto Freyre estudou o homem situado nos 

Trópicos, em particular no Trópico brasileiro, iniciando a Tropicologia (FREYRE, 

2013). 

Instalado na Universidade do Recife em 1966, o Seminário perdurou 

quatorze anos. Tornou-se internacionalmente conhecido e uma referência para a 

compreensão dos fatores influenciados pelo clima tropical. O Seminário de 

Tropicologia buscava a compreensão do homem situado em áreas tropicais. Não era 

restrito a áreas de conhecimento, saberes ou gerações. O seminário reunia ciência, 

artes, técnicas e práticas de atividades, periodicamente para abordagem, sob 

diferentes perspectivas do tema Tropicologia.  

As conferências produziam discussões acerca da colonização europeia dos 

trópicos, nutrição, antropologia do homem tropical, religião, desenvolvimento, 

trabalho, lazer e culinária nas regiões tropicais. Os membros efetivos do seminário 

eram biólogos, militares, estatísticos, teatrólogos, psicólogos, empresários, 

industriais, agrônomos, ecólogos, engenheiros civis, historiadores, jornalistas, 

filósofos, geógrafos, nutrólogos, fisiólogos, químicos, sociólogos, antropólogos, 

economistas e médicos tropicalistas. Atualmente, a Biblioteca virtual de Tropicologia 

disponibiliza as produções científicas (FREYRE, 2013). 

 

2.7 O Sol 

 

O Sol fornece 99,97% da energia utilizada na Terra e sua atmosfera. Irradia 

56x10²6 calorias de energia por minuto. A terra intercepta 2,55x10¹8 calorias do sol. 
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A energia que o sol irradia representa meio milionésimo da energia solar total 

emitida para o espaço. Esta quantidade é trinta mil vezes maior que o consumo total 

anual de energia do mundo. 

 

Figura 4 - O sol e suas erupções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (NASA'S GODDARD SPACE FLIGHT CENTER, 2013) 

 

A figura 4 foi tirada dia 20 de Junho de 2013 às 11:15 h da noite horário dos 

Estados Unidos, mostra a brilhante luz de uma explosão solar no lado esquerdo do 

sol e uma erupção de solar através da atmosfera do Sol. Pouco tempo depois, esta 

mesma região do sol enviou uma ejeção de massa coronal para o espaço. O sol tem 

o formato de uma esfera gasosa luminosa com temperatura superficial de 6000°C. 

Ele emite ondas eletromagnéticas que se propagam a 299.300 quilômetros por 

segundo. A distância entre a Terra e o Sol é percorrida pela energia que propaga do 

sol em aproximadamente 9 minutos (AYOADE, 2012). 

 

2.8 As Propriedades da Radiação 

 

O Comprimento de onda é a distância entre as cristas de duas ondas em 

sequência. Segundo a teoria ondulatória da luz, a propagação tem início a partir do 

 

http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html
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movimento inicial de átomos e moléculas da matéria. As ondas de luz se limitam a 

um comprimento reduzido. A luz é uma forma particular de energia. O termo 

radiação é adotado para qualquer comprimento de onda dessa natureza (SMART, 

1961). 

As principais radiações são: raios gama, raios x, radiações ultravioleta, luz 

visível, infravermelho, ondas curtas elétricas e ondas de rádio. O alcance de grande 

parte das radiações é pequeno. A unidade adequada de comprimento é o Angström. 

É indicado por Å. Um Angström (Å) corresponde a 10-10m (WALKER et al, 2012). 

 

Quadro 1 - Os Tipos de radiação e seus comprimentos de onda 

Radiação Comprimento de onda 

Raios gama 0 Å – 1/10 Å 

Raios x 1/10 Å – 10 Å 

Ultravioleta 10 Å – 4000 Å 

Luz visível 4000 Å – 8000 Å 

Infravermelho 8000 Å – 1/40 cm 

Ondas curtas elétricas 1/40 cm – 50 m 

Ondas de rádio 50 m – 2000 m 

Fonte: (SMART, 1961). 

 

A luz solar é formada por ondas de comprimento de 4000 a 8000 Å. As 

radiações com comprimentos de 100 a 4000 Å são o início do espectro visível. São 

chamadas de radiações ultravioletas. Superior a 8000 Å são conhecidas como 

radiações infravermelhas. O espectro solar é contínuo e atravessado por linhas de 

absorção. É produzido pela superfície que irradia calor. É a fotosfera. Superior a ela 

está a atmosfera fria. Ela é quente ao ser comparada a superfície terrestre. O Sódio 

é o elemento que constitui a fotosfera. O quadro 1 apresenta os diferentes 

comprimentos de onda da radiação solar.  

Compreendem-se raios X como ondas eletromagnéticas com comprimentos 

de onda na faixa de aproximadamente 10-8 m (10 nm) até 10-13 m (10-4 nm).  A Fonte 

mais comum de raios X é a aceleração de elétrons de alta energia bombardeando 

um alvo de metal. Já os raios gama são ondas eletromagnéticas emitidas por 

núcleos radioativos e em determinadas reações nucleares, possuem comprimentos 
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de onda variando de cerca de 10-10 m até 10-14 m, são altamente penetrantes 

(SERWAY; JEWETT, 2005). 

 

2.9  Os movimentos do planeta Terra 

 

A Terra é o terceiro planeta mais próximo do sol. Está localizada a 150 

milhões quilômetros dele. Os principais movimentos do planeta terra dão-se em 

torno do sol. A vida orgânica na Terra tornou-se possível principalmente devido à 

massa do planeta, à distância em torno do sol e às suas condições de origem. 

Desde o princípio do planeta, a Terra sofre a ação de forças gravitacionais 

do sol. Isso se dá através da sucessão e a superposição de vários movimentos. O 

movimento de rotação e o movimento de translação são os mais influentes. O 

primeiro consiste no movimento da terra em seu próprio eixo de rotação.  Uma 

mudança na posição dos pólos geográficos e do Equador pode ser observada. O 

movimento dura 23 horas e 56 minutos. Corresponde a um dia sideral.  

No movimento de translação, a terra percorre uma órbita numa forma 

aproximadamente elíptica em torno do sol. Essa trajetória é a órbita celeste. Ao 

longo da órbita, a distância entre a terra e o sol muda. A velocidade da terra 

também. Ao se aproximar do sol, a velocidade aumenta. Ao se afastar, a velocidade 

diminui. À medida que a trajetória é percorrida, as estações do ano acontecem e se 

sucedem. A duração do movimento de translação é de 365,25 dias que 

correspondem aproximadamente a um ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

2.10 As coordenadas geográficas 

 

Figura 5 -  As Latitudes que delimitam os trópicos do globo terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (<http://askatechteacher.wordpress.com/>) 

 

As coordenadas geográficas determinam e localizam os pontos na superfície 

terrestre.  

Na figura 5 o planeta terra em sua forma geoidal é delimitado por latitudes e 

meridianos, tendo como destaque os Trópicos e a linha do Equador. Considerando a 

Terra esférica, o círculo perpendicular ao eixo da Terra que a divide em partes iguais 

dá-se o nome de Equador. A Latitude geográfica é o ângulo formado entre o 

Equador e o ponto considerado. Os pontos do Equador tem latitude igual a zero. Ao 

norte do Equador, as latitudes são maiores que 0°, variando de 0° a 90°. A latitude 

do Trópico de Câncer é de 23,5° ao norte. A latitude de 23,5° ao Sul é a latitude 

correspondente ao Trópico de Capricórnio. A Palavra Equador vem do latim 

aequare, significa “serem iguais do mesmo tamanho”. “Aequator diei et noctis”, 

equalizador do dia e da noite.  
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O dia e a noite possuem igual duração quando o sol está no Equador 

celeste. Isso ocorre duas vezes ao ano. A palavra Equador também significa “fazer 

igual, equalizar”. Os círculos menores são os paralelos de latitude. O trópico de 

Câncer e o trópico de Capricórnio são paralelos notáveis. Os Trópicos são círculos 

na esfera celeste que determinam o afastamento máximo da trajetória do sol durante 

o ano. A palavra originada do latim tropicus, significa “relativo a uma volta”, do grego 

trópico, de trope “volta”. O trópico de Câncer é relativo ao latim, cancer significa 

caranguejo. Do grego, “karkínos”. O trópico de Capricórnio, do latim, capriconius, “o 

que tem chifres como uma cabra”, de “capri”, de “cabara”, mais a palavra “cornus”, 

“chifre”. Os trópicos de Câncer, de Capricórnio e o Equador são paralelos que 

delimitam as latitudes da região tropical. 

No passado, os trópicos receberam esses nomes devido ao sol ter o seu 

deslocamento máximo aparente no céu nas direções norte e sul acima dessas 

constelações. Por causa do movimento de precessão do eixo da terra atualmente, 

isso se dá em constelações próximas. O movimento de precessão é o efeito de 

forças distintas do sol e da lua sobre a Terra. Também é responsável pelo 

movimento das marés. 

A duração diferente dos dias e noites nas diferentes latitudes e a diversidade 

dos climas são atribuídas à inclinação do eixo de rotação da terra associados ao 

movimento de rotação e translação (SOLÁ, 1942). 

Outros círculos perpendiculares ao Equador são traçados. São os 

meridianos terrestres ou geográficos. O Meridiano de Greenwich tem 0° de 

longitude. Ele passa pela cidade de Greenwich na Inglaterra e recebeu esse nome 

devido ao acordo Internacional. A longitude é medida de 0° a 180°, a leste ou oeste 

de Greenwich (FARIA, 1987). 

 

2.11 As estações do ano 

 

Ao observar as estações do ano, considera-se que a terra está inclinada 

66,5° em relação ao plano da órbita celeste. Os raios solares incidem de forma 

diferente na superfície terrestre ao longo da translação. O sol atinge 

perpendicularmente o Trópico de Capricórnio, aos 23,5° de latitude, durante o 



35 

 

 

solstício de verão no hemisfério sul. Esse solstício ocorre a partir do dia 22 de 

dezembro.  

A energia do sol é intensa na área, há o aumento de temperatura.  Contudo, 

a radiação solar chega bastante inclinada nas altas latitudes do hemisfério norte. A 

energia é distribuída para uma grande área, a temperatura é reduzida neste local. É 

o inverno desta região.  

Na proporção que a Terra continua sua órbita, os raios solares atingem as 

latitudes baixas do hemisfério sul. Por volta de 21 de março os raios solares atingem 

diretamente o Equador. Os hemisférios são atingidos com a mesma inclinação em 

idênticas latitudes pela radiação solar. É o equinócio de outono para o hemisfério sul 

e o equinócio de primavera para o hemisfério norte. 

 

Figura 6 - A Incidência dos raios solares sobre as latitudes 

 

Fonte: (<http://professoralexeinowatzki.webnode.com.br/>). 

 

A figura 6 apresenta diferentes inclinações da radiação solar conforme os 

movimentos da terra em diferentes épocas do ano. A partir de então, os raios 
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solares atingem perpendicularmente as latitudes do hemisfério norte. Por volta do 

dia 21 de junho atingem o trópico de Câncer, aos 23,5° de latitude.  

Neste dia, a energia solar se concentra na região iniciando o verão para o 

hemisfério norte e o solstício de inverno para o hemisfério sul que recebe os raios 

solares com grande inclinação. Há uma diminuição da temperatura. 

Com o passar do tempo, os raios solares perpendiculares à superfície 

aproximam-se do Equador. No dia 23 de setembro inicia o equinócio de primavera 

para o hemisfério sul e o equinócio de outono para o hemisfério norte. A seguir, as 

latitudes do hemisfério sul recebem maior concentração de energia do sol até 22 de 

dezembro, após o novo solstício (FARIA, 1987). A Figura 7 apresenta diferentes 

inclinações da Terra face a sua exposição ao sol. 

 

Figura 7 - Os Solstícios e os Equinócios 

 

Fonte: (<http://professoralexeinowatzki.webnode.com.br/>) 

 

2.12 A Atmosfera 

 

É a camada de gases próxima da Terra por ação gravitacional. A atmosfera é 

estável tendo os gases nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono, ozônio e 

vapor d’água na sua maior composição. Outros gases apresentam-se em menor 

proporção. O vapor d’água é quase ausente acerca de 10 a 12 quilômetros acima da 
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superfície terrestre. O ozônio concentra-se na altitude de 15 a 35 quilômetros. O 

dióxido de carbono (CO2) entra na atmosfera por ação de organismos vivos nos 

oceanos e continentes. A estrutura da atmosfera segundo as mudanças de 

temperatura é dotada de Troposfera, Estratosfera, Mesosfera e Termosfera. 

A camada mais próxima da superfície terrestre é a troposfera. Possui 

aproximadamente 75% da massa gasosa total da atmosfera. Nela ocorrem as 

mudanças climáticas (AYOADE, 2012). A Figura 8 apresenta as camadas da 

atmosfera, os fenômenos do tempo atmosférico e turbulência são observados na 

troposfera. 

 

Figura 8 - As camadas da atmosfera 

 
Fonte: (<http://interajageografia.blogspot.com.br>) 
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2.13 Os conceitos iniciais de climatologia: clima, tempo e meteorologia 

 

O tempo atmosférico é definido como um estado aproximado da atmosfera 

em um tempo ou local. Já o clima é o conjunto de características da atmosfera 

provenientes de observações a médio e longo prazos. Inclui variações, oscilações 

extremas e probabilidade de ocorrência de evento em certas ocasiões do tempo. 

Outro conceito relevante é o da meteorologia que estuda a atmosfera em seu estado 

físico, dinâmico e químico. As interações da atmosfera entre estes estados e a 

superfície da terra são analisados. A meteorologia utiliza-se da física clássica e da 

matemática. A climatologia estuda modelos estatísticos e conceitos meteorológicos 

(AYOADE, 2012). 

 

2.14 O conceito de região tropical 

 

A área dos trópicos está compreendida entre os trópicos de Câncer e de 

Capricórnio, que indicam os limites exteriores das áreas onde o sol está no Zênite. O 

Zênite é a reta imaginária em que a radiação solar incide perpendicular ao plano da 

superfície terrestre. Isso ocorre duas vezes ao ano. Somente entre os trópicos 

(AYOADE, 2012). 

A região tropical está localizada entre latitudes de 23,5°N e 23,5°S do 

Equador (FARIAS, 1987). Não há estação fria, o inverno não ocorre. A amplitude 

média diária é superior à temperatura média anual.  

A temperatura média ao nível do mar da região tropical durante o mês mais 

frio do ano nunca é inferior a 18°C. A região apresenta variações de tempo 

diferentes das latitudes médias, dividindo os ventos de leste e ventos de oeste na 

média troposfera, a camada da atmosfera mais próxima da superfície terrestre. 

Na região dos trópicos é observada a ausência de estação fria, amplitude 

térmica notável. As Estações são definidas pela precipitação e a umidade relativa do 

ar. Os trópicos podem ser classificados em úmidos e secos com base na 

precipitação total anual. 

O estudo do clima dos trópicos originou-se a partir da 2ª guerra mundial no 

estabelecimento de estações meteorológicas nas regiões destinadas à aviação. 
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Considera-se tanto o tempo como o clima nos trópicos. As mudanças de tempo 

neste local são frequentes, complexas e peculiares (AYOADE, 2012). 

 

2.15 As classificações climáticas 

 

Wilhem Köppen elaborou esquemas de classificação dos climas. Considera a 

temperatura e a precipitação fixando ajustes à distribuição dos tipos de vegetação. É 

considerada a primeira classificação climática planetária com base científica. O 

modelo é simples, compreendido por um conjunto de letras maiúsculas e minúsculas 

para designar os grandes grupos climáticos, subgrupos e subdivisões.Os cinco 

grupos climáticos principais são designados pelas letras A, B, C, D e E. São eles, a 

saber: climas tropicais chuvosos, climas secos, climas temperados chuvosos e 

moderadamente quentes, climas frios com neve-floresta e climas polares. 

Arthur Strahler propôs a classificação baseada na situação dos mananciais, 

fontes de massa de ar, observando a natureza de seus movimentos, trovoadas, 

tempestades e nas características de precipitação locais. A altitude do relevo é 

definida como controlador da dinâmica atmosférica. A classificação consiste em 

climas das latitudes baixas, climas das latitudes médias e climas das latitudes altas. 

C. W. Thornthwaite adotou a eficiência da temperatura e a precipitação efetiva 

e tomou como referência dois índices climáticos: o índice de umidade e a 

evapotranspiração potencial. Essa última é considerada um índice de energia 

disponível baseado na temperatura e o índice de umidade (MENDONÇA; OLIVEIRA, 

2007). 

 

2.16 As descrições dos climas tropicais regionais 

 

Os climas tropicais são definidos pela ausência de estação fria e são 

encontradas nas seguintes áreas: o continente da África, com exceção das bordas 

setentrionais e meridionais; a Ásia de monção, que cobre o sul e o sudeste asiáticos 

e o norte da Austrália; as partes central e setentrional da África do Sul. As 

temperaturas são uniformes nos trópicos.  
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As subdivisões deste clima são baseadas no volume e na distribuição da 

precipitação.  

A localização relativa à fonte de suprimento de umidade nos oceanos ou à 

zona de convergência intertropical são determinantes na distribuição da precipitação 

das regiões de clima tropical. A topografia também é considerada. A zona 

intertropical é um importante sistema meteorológico formado pela convergência dos 

ventos entre os trópicos. A zona intertropical influencia diretamente a precipitação 

dos continentes americano, asiático e africano. 

Os climas tropicais apresentam as seguintes variações regionais: clima 

tropical chuvoso, clima tropical de monções, clima tropical úmido-seco e o clima 

tropical árido e semi-árido.  

O clima tropical chuvoso ou clima equatorial está localizado nas terras 

baixas do Equador. É definido por temperaturas altas e precipitação pluvial 

abundante e distribuída ao longo do ano. Existe a ausência de estações e as 

temperaturas médias mensais estão entre 25° e 28°C. A amplitude anual de 

temperatura é menor do que 3°C e as variações diurnas estão entre 8° e 10°C. As 

taxas de evaporação e transpiração são elevadas devido às altas temperaturas. 

O clima tropical de monções apresenta distinção de estações. As monções 

são ventos que levam o ar úmido do oceano para o continente e ar seco do 

continente para o oceano em períodos diferentes. Os totais anuais de precipitação e 

as condições de temperatura são semelhantes ao clima tropical chuvoso. O regime 

de precipitação é semelhante ao clima seco-úmido. As principais áreas abordadas 

por este clima são: as regiões costeiras ocidentais da África Ocidental, as costas 

ocidentais da Índia e da Burma e a costa nordeste da América do Sul. 

O clima tropical úmido-seco tem estações úmidas e secas alternadas. Os 

totais anuais de precipitação são menores em relação aos climas anteriores. O clima 

tropical úmido-seco é localizado entre as médias das baixas pressões equatoriais e 

das altas pressões subtropicais nos dois hemisférios. Neste clima, a estação seca é 

severa. Tem forte efeito sobre a vegetação e a cultura local. A savana é a sua 

vegetação característica. 

Os climas tropical árido e semi-árido estão próximas às latitudes de 20º e 

30°, ao norte e ao sul do Equador, nas zonas de altas pressões subtropicais.  Ocorre 
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um movimento descendente das massas de ar resultando em aquecimento 

adiabático nas zonas de altas pressões tropicais e baixa umidade relativa.  

O termo adiabático refere-se ao aquecimento ocorrido no interior de uma 

massa de ar. É provocado pela contração ou expansão das moléculas de ar durante 

um movimento vertical ascendente ou descendente. A evaporação é elevada. A 

precipitação é baixa e insuficiente para prover o sustento da vegetação extensa. A 

precipitação pluvial anual é inferior a 250 mm. A precipitação além de escassa é 

aleatória no clima árido. Não existe regime sazonal definido. As temperaturas mais 

altas do clima árido são as mais elevadas do mundo. As amplitudes de temperaturas 

são elevadas tanto anual como diárias. Entre 20 e 25°C (AYOADE, 2012). 
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3 O DESEMPENHO DO CONCRETO ARMADO EM REGIÕES TROPICAIS 

 

3.1 Considerações iniciais para o concreto em regiões tropicais 

 

A proteção contra corrosão deve-se ter cuidado para reduzir o teor de sal, 

tanto da água quanto dos agregados, especialmente os agregados marinhos 

utilizados na mistura de concreto. Além disso, para preservar o aço e outros 

elementos do concreto, revestimentos com a finalidade de proteção deverão ser 

especificados. O aumento do cobrimento do concreto protege o aço. Isso é uma 

consideração relevante em regiões em que as condições de maresia são extremas. 

Tais condições, muitas vezes existem nos ventos periféricos nas ilhas tropicais e no 

litoral (TROPICAL ENGINEERING, 1991). 

De forma geral entende-se como corrosão uma interação destrutiva de um 

material com o ambiente, a reação é química ou eletroquímica. Duas formas de 

corrosão acontecem com o aço para o concreto armado: a oxidação e a corrosão 

propriamente dita. A corrosão propriamente dita entende-se como ataque de 

natureza eletroquímica em meio aquoso, forma-se a película de eletrólito sobre a 

superfície do aço que é causada pela presença de umidade no concreto (HELENE, 

1986). 

Outro aspecto a ser considerado são as fissuras e a inserção de sais no 

interior do concreto. As fissuras no concreto endurecido permitem que a umidade e 

os cloretos entrem em contato com o aço no interior do concreto.  

Essas fissuras devem ser reduzidas ou eliminadas através da aderência dos 

elementos constitutivos do concreto e deverão ser utilizadas as devidas técnicas de 

construção e tecnologias conhecidas pela literatura. O uso de materiais para o 

concreto disponíveis em áreas tropicais é recomendado, desde que haja a 

disponibilidade de materiais, cimento, agregados e água adequada abundante. Não 

há restrições ou proibições de construções de concreto. No entanto, em áreas 

tropicais, os componentes do concreto são suscetíveis a elementos corrosivos 

presentes nos agregados e água salgada, devem-se tomar cuidados especiais para 

assegurar que a corrosão é limitada ou ausente, tanto quanto possível. 
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O cimento do tipo CP I e do tipo CP II foram especificados para uso geral em 

ambientes tropicais. O CP IV e o CP V foram especificados para uso em estruturas 

de concreto continuamente expostas ao ambiente marinho. Quanto aos agregados 

convencionais, tais como cascalhos de rio ou agregados beneficiados, não estão 

facilmente disponíveis dependendo da região, os agregados marinhos poderão ser 

aceitáveis. O peso específico de qualquer material marinho não deve ser inferior a 

2,40 (TROPICAL ENGINEERING, 1991). 

Quanto ao agregado graúdo sabe-se que a densidade dos agregados afeta 

a resistência do concreto, a pasta de cimento, o teor de água necessário, a 

trabalhabilidade e a porosidade do concreto. Todos os fatores descritos 

anteriormente afetam indiretamente a corrosão do aço. Os estudos têm mostrado 

que o concreto constituído de agregado marinho, pode ser produzido 

satisfatoriamente, desde que um programa de controle de qualidade seja definido e 

tenha o devido acompanhamento. Isso é um requisito obrigatório. O agregado 

marinho deve ser lavado com água doce após a trituração ou a dragagem para 

garantir que o cimento tenha a sua ação aglomerante de forma adequada e a sua 

perfeita adesão às partículas do agregado seja satisfatória. O agregado deve ser 

desprovido de cloreto de sódio tanto quanto possível. 

A respeito da dosagem de água para qualquer concreto armado, não de ser 

utilizada para a dosagem do concreto ou cura do concreto a água não potável, como 

a água do mar ou água salobra. Os cristais de sal têm uma elevada afinidade com a 

umidade. Uma pequena quantidade de cristais de sal residual no concreto, 

aparentemente seco são localizados em uma superfície úmida especialmente num 

ambiente altamente úmido. Tais superfícies úmidas podem criar patologias na 

execução da pintura, por exemplo. Algumas dificuldades podem ocorrer durante o 

lançamento do concreto e, mais importante, pode acelerar a corrosão do aço no 

interior do concreto. A concentração de cloreto na mistura de concreto preparada 

não deve ser superior a um quilo por metro cúbico para qualquer tipo de concreto 

armado. 

As adições do concreto são aceitáveis uma delas é o incorporador de ar. Os 

agentes incorporadores de ar são utilizados para melhorar a trabalhabilidade do 

concreto, reduzir as alterações de volume, reduzir a exsudação e diminuir a 

porosidade do concreto. A resistência do concreto diminui proporcionalmente com o 
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aumento de incorporador de ar. A utilização de um incorporador de ar é 

recomendado sob condições controladas. O incorporador de ar não deve possuir 

cloretos. O teor de ar incorporado esteja compreendido entre 3,5 e 6,0 por cento por 

volume. O incorporador de ar seja compatível com outros aditivos, quando 

especificado. Os requisitos de controle de qualidade estão incluídas nas 

especificações de projeto. Quanto aos aditivos retardadores, recomenda-se o uso de 

redutores de água no concreto. No que se refere aos aditivos redutores de água de 

alto desempenho são descritos como uma adição para reduzir a quantidade de água 

ou pode ser adicionada à quantidade normal de água para produzir um concreto 

mais fluído e com maior escoamento (TROPICAL ENGINEERING, 1991). 

Os testes e estudos associados ao uso de cimento Portland têm mostrado 

que os redutores de água de alto desempenho são capazes de reduzir o teor de 

água das misturas de concreto no estado fresco em 12 por cento. Uma vez que é 

utilizada menos água, a retração por secagem pode ser ligeiramente reduzida. Outro 

item de especial importância para as áreas propensas à corrosão, como os trópicos 

é a maior resistência à penetração de íons cloreto em concretos contendo redutores 

de água de alto desempenho. 

A utilização de concreto desprovido de sal é benéfico para desacelerar a 

taxa de transporte de íons de oxigênio e cloretos para o aço e seu cobrimento. Os 

resultados dos testes de laboratório e de campo revelam que a fusão de 

revestimentos epóxi sobre o aço também fornecem proteção contra corrosão 

adequada em longo prazo, no entanto, a disponibilidade e os custos devem ser 

considerados. Deve-se considerar um aumento de cobrimento sobre o aço para 

reforçar e reduzir o risco de corrosão do aço. A significativa corrosão do aço 

localizado no interior do concreto é uma grande patologia em ambientes tropicais. A 

corrosão do aço ocorre no interior do concreto, independentemente do tipo de 

agregado, como uma reação eletroquímica de oxirredução. O controle da taxa de 

corrosão, reduzindo a taxa de transporte de oxigênio através da água livre no interior 

do concreto à superfície do metal ferroso ou seu reforço é uma prerrogativa. 

Após a corrosão do cobrimento do aço começa a corrosão na estrutura 

propriamente dita. Não existe uma técnica de atenuação satisfatória. Os 

revestimentos para a superfície de concreto tais como elastômeros, asfaltos e 

emulsões asfálticas foram testados, mas a maioria são ineficientes na prevenção de 
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migração de umidade no concreto ao longo do tempo. Os revestimentos de resina 

epóxi corretamente formulados são superiores na prevenção de migração da 

umidade para o interior do concreto. O tratamento corretivo é a remoção completa 

de toda a ferrugem de aço e de seu reforço corroído em operações de reparação. Se 

a corrosão é muito avançada, substitui-se o reforço antes da reparação de concreto. 

Acerca da concretagem em climas quentes, as especificações incluem 

provisões para procedimentos de concretagem em tempo quente em conformidade 

com American Concrete Institute (ACI). Prática Recomendada 305 são 

recomendações adequadas para a concretagem em tempo quente. Algumas 

precauções deverão ser utilizadas para o reforço galvanizado. A ação galvânica se 

dá quando o concreto recém misturado é colocado em contato com o aço 

galvanizado e não galvanizado que estão envolvidos. Estes metais na presença de 

pasta de cimento Portland atuando como eletrólitos, criam uma célula eletroquímica. 

A ação galvânica no concreto endurecido e totalmente curado podem não 

representar necessariamente uma patologia por causa das correntes geradas que 

são muito baixas. Um problema muito mais grave existe, no entanto, quando o 

concreto se encontra em seu estado fresco. Até grandes massas de concreto, 

grandes correntes podem fluir de ânodos de zinco para os cátodos de ferro, onde os 

íons de hidrogênio adquirem elétrons e formam moléculas que são liberadas ao 

longo da superfície catódica. Esta geração de gás pode causar uma pressão 

expansiva no concreto que envolve o aço e cria um vazio cheio de gás ao longo de 

toda a área da superfície do cobrimento do aço. 

O concreto armado pode ser revestido de epóxi para construção em clima 

tropical a fim de reduzir os danos da corrosão em estruturas de concreto em solo. A 

adesão ao concreto curado é superior a do aço não revestido, 103.425 Pa com 

variação de mais ou menos 6.895 Pa. Os valores são referentes à tensão de 

aderência. Os varões de aço podem ser sujeitos à oxidação quando o revestimento 

que o protege é corrompido. Os revestimentos são resistentes o suficiente para 

durar a maior parte da obra, sem danos apreciáveis, no entanto, considera-se a 

dobra e o corte dos varões antes do recebimento do revestimento epóxi. Há 

revestimentos epóxi de reparação disponíveis para retocar cortes e abrasões. 

O reforço com fibras sintéticas no concreto em regiões tropicais é útil para 

reduzir a fissuração do concreto. As fissuras que normalmente são resultantes da 
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retração provenientes das variações de secagem e de temperatura podem ser 

reduzidas usando esse material. A Fibra sintética no concreto é resistente aos álcalis 

do cimento não contribuindo para a corrosão. As fibras sintéticas atenuam fissuras 

da retração e resultam em um melhor controle operacional do aço e da corrosão. A 

Fibra sintética é fortemente recomendada para áreas como estruturas delgadas em 

concreto, pré-moldados, galerias, tubos de concreto, calçadas e especialmente 

sobre lajes. 

A fibra de vidro na pasta de cimento Portland permite a produção de 

elementos de arquitetura, tais como painéis de revestimento sem o uso de aço para 

reforço, o que resulta em elementos estruturais praticamente livre de oxidação. A 

fibra de vidro no concreto também é adequada para uso em painéis frontais, telas 

solares, coberturas e painéis internos de destaque. No entanto, não se deve projetar 

a utilização da fibra de vidro no concreto para suportar cargas verticais e não se 

deve utilizá-la como parte do sistema de resistir cargas laterais de um edifício, 

embora possa resistir a cargas de vento laterais e carregamentos sísmicos. 

As ancoragens ou outros conectores fabricados devem ser protegidos contra 

a corrosão por revestimento ligado com epóxi através de fusão. Quando possível, 

deve-se embutir conectores no concreto e na argamassa que não sofra retração e 

que não tenha componentes metálicos. Para a utilização de materiais embutidos 

como juntas e conectores, sempre que possível deve-se usar materiais galvanizados 

a quente e metais não ferrosos. A galvanização por imersão a quente deverá ser por 

meio de um banho de cromato. Essa exigência também se aplica às tubulações e 

conduítes ferrosos embutidos que serão cobertos com um material betuminoso ou 

outro revestimento protetor antes de ser incorporado no concreto. Não se deve 

incorporar itens de alumínio na construção de concreto. 

Para ajuste da armadura em formas de concreto usa-se material de plástico 

não-metálico para todas os suportes para fixação do aço com tamanho aproximado 

de 1 1/2 polegadas para qualquer superfície de concreto. Usa-se fio não galvanizado 

para nós com reforço padrão para atenuar a ação galvânica dos metais. Para 

atenuar a ação galvânica de outros metais quando o metal galvanizado é proposto 

para o uso, algumas alternativas. Deve-se eliminara diferença de metais, fornecendo 

todos os itens galvanizados ou todos os itens não ferrosos. Pode-se garantir que 

todos os itens galvanizados sejam separados ou isolados de todos os itens não-
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galvanizados. Caso não seja possível, reforça-se o aço de epóxi. A prática é 

recomendada para ambientes marinhos extremamente corrosivos (TROPICAL 

ENGINEERING, 1991). 

A respeito da cura de concreto, os procedimentos adequados são fatores 

críticos para o controle de qualidade do concreto. A não utilização da água do mar 

ou água salobra para a cura de concreto armado é uma exigência. Não devem ser 

utilizados aditivos químicos. O concreto protendido é adequado para ambientes 

tropicais. No entanto, as especificações do projeto devem conter disposições 

relativas ao controle de qualidade para assegurar a construção e proteção contra a 

corrosão. 

Consideram-se várias problemáticas antes de escolher o concreto pré-

moldado e protendido: a corrosão do aço, a infiltração de água através de juntas de 

dilatação, a retração e as fissuras devido a temperaturas elevadas podem ocorrer se 

os cuidados adequados não forem tomados nas juntas e nos apoios. O transporte de 

pré-moldados, o controle da tolerância e a dificuldade de modificações construtivas 

para corrigir itens fora da tolerância também são problemáticos. 

O reforço do aço em painéis pré-moldados, incluindo suas junções é feito 

com epóxi, bem como todos os acessórios do aço. O uso de aditivos é incentivado a 

fornecer a mistura de concreto mais viável com o mínimo de água a fim de reduzir a 

relação água-cimento. Para o concreto protendido, aplica-se o revestimento de um 

pó seco eletrostático pulverizado sobre uma barra de aço utilizando uma pistola de 

pintura eletrostática. 

Os critérios para o projeto de pré-moldados e de concreto protendido, 

descreve-se os detalhes e delineia-se o desenho das conexões dos membros, 

incluindo a formação e construção adequada, com a finalidade de garantir o máximo 

desempenho. As conexões e juntas para os painéis de parede externos devem ser 

resistentes à ação da água, e, ao mesmo tempo, permitir que a deformabilidade 

térmica. Não devem ser usados conectores metálicos soldados ou aparafusados 

expostos ao tempo, a menos que tais componentes sejam de aço inoxidável ou aço 

‘revestido com epóxi. Nos lugares em que os conectores são embutidos, permitir, no 

mínimo 2 ½ polegadas de cobrimento do concreto com resina epóxi (TROPICAL 

ENGINEERING, 1991). 
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Para o concreto protendido, deve-se ter atenção especial ao se projetar em 

ambientes tropicais. Para tensores não aderentes deve-se utilizar protensão de aço 

permanentemente protegidos contra a corrosão por um revestimento de epóxi 

aplicado corretamente. Pode ser material plástico, betuminoso, manta asfáltica, ou 

de outro material aprovado, verifica-se o revestimento permanece dúctil e livre de 

fissuras e não se escoe ao longo de toda a operação variações de temperaturas, 

assegura-se que o revestimento é quimicamente estável, e não seja reativo ao aço, 

concreto, certifica-se de que o material de revestimento é aderente e uniforme ao 

longo de todo o comprimento do tensor. Onde o material de revestimento é aplicado 

antes dos tensores serem puxados para dentro dos dutos. Deve ser assegurado que 

o material de revestimento seja suficientemente resistente para resistir à abrasão. 

Deve-se certificar de que o revestimento para armaduras não aderentes tem 

resistência à tração e resistência à água suficiente para resistir a danos irreparáveis 

e deterioração durante o transporte, o armazenamento no local de trabalho, e 

instalação. O revestimento impede a intromissão da pasta de cimento e a fuga de 

material de revestimento. A respeito da ancoragem devem-se proteger tensores não 

aderentes da corrosão. O cimento Portland, a argamassa para Reboco e argamassa 

de epóxi têm sido utilizados a fim de proteger a ancoragem. O projeto deve prever o 

detalhamento do invólucro de concreto ou argamassa, a dosagem da mistura e os 

procedimentos da aplicação. As características do projeto devem permitir a 

estanqueidade para a ancoragem, cavidades e fixações em ambientes corrosivos. 

Em tais casos, a espessura do filme de revestimento após a cura mínima é de 

0.0127 cm a 0.03048 cm. 

Algumas considerações podem ser realizadas para o concreto em regiões 

tropicais. A utilização de cimento de qualidade, cobrimento adequado, boas práticas 

de construção e concentração limitada de cloreto de solúvel em água no concreto 

são procedimentos necessários para assegurar a durabilidade em longo prazo em 

ambientes particularmente agressivos. Cobrimentos adicionais não podem ser 

substitutos para a má qualidade do concreto. Quanto aos cloretos, embora a 

pesquisa e a experiência até o presente têm demonstrado que o concreto exposto à 

água do mar e outros ambientes agressivos são duráveis, o aço não deverá ser 

utilizado em aplicações diretamente exposto à água do mar. Além disso, não se 

devem utilizar adições que contenham cálcio ou agregados contendo cloretos em 
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estruturas protendidas. Esta restrição refere-se também à argamassa usada para 

corrigir ou preencher vazios no concreto. 

A respeito das considerações sobre o projeto, se as forças de protensão 

superiores são usadas para causar estanqueidade à água, devem-se incorporar 

subsídios para encurtamento elástico, bem como fluência e retração no projeto. 

Quanto aos acabamentos em concretos especiais, é importante, no entanto, estar 

cientes da existência de patologias como o mofo, especialmente no exterior, em 

superfícies setorizadas não tratadas. Em áreas sujeitas aos ventos de maresia, 

deve-se especificar revestimentos de superfície de longa duração, tais como 

concreto e edificações de alvenaria com duas demãos de tinta de acabamento 

exterior para pintura utilizada em grade e para todo concreto exposto. A respeito do 

cobrimento de concreto, o quadro abaixo prescreve as recomendações de 

cobrimento mínimo para o concreto armado não revestido em ambientes tropicais 

(TROPICAL ENGINEERING, 1991). O quadro 2 descreve o cobrimento do concreto 

armado exposto ao clima tropical. 

 

Quadro 2 - Cobrimento para o concreto armado 

LOCALIZAÇÃO 
MOLDADO NO 

LOCAL 
CONCRETO PRÉ-

MOLDADO 
PROTENDIDO 

Concreto aparente 7,62 cm 5,08 cm 5,08 cm 

Vigas e pilares para 
ambiente interior 

5,08 cm 5,08 cm 5,08 cm 

Paredes e lajes de 
ambientes interiores 

2,54 cm 2,54 cm 1,27 cm - 2,54 cm 

Lajes nervuradas Metade da espessura da laje, mas não menos que 5,08 cm. 

Estruturas parte imersa e 
parte fora da água (10m 

abaixo e 10m acima do nível 
da maré baixa) 

7,62 cm 7,62 cm 5,08 cm 

Fonte: (TROPICAL ENGINEERING. MILITAR HANDBOOK MANUAL, 1991). 

 

3.2 O Concreto 

 

O concreto é tratado como sistema de várias fases em que os poros de sua 

microestrutura estão parcialmente preenchidos com água no estado líquido, quer 
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sob a forma de água ligada ou adsorvida, água livre ou capilar. É preenchido com 

uma mistura gasosa constituída por ar seco e não condensável e vapor de água 

condensável que se comporta como um gás ideal. Quanto mais elevada a 

temperatura a que o concreto estiver submetido, devem-se considerar os seguintes 

fenômenos: condução de calor, vapor de difusão e fluxo de água em estado líquido 

nos vazios. No que concerne à mecânica da estrutura, estuda-se a retração, os 

efeitos da fluência, e plasticidade (POMARO, 2011). A Figura 9 apresenta os 

espaços vazios do concreto em seu estado endurecido. 

 

Figura 9 - Microestrutura do concreto 

 

Fonte: (MOHAMAD, 2007) 

 

As ações do clima, tais como umidade relativa do ar e temperatura são 

estabelecidas a partir de dados meteorológicos. Os efeitos da luz do sol e da chuva 

estão incluídos na construção do modelo que prevê a temperatura no interior do 

concreto (YUANG ;JIANG, 2011a,b). A importância dessa abordagem na concepção 

de estruturas de concreto indica que o clima é o principal fator que influencia a 

deterioração das estruturas de concreto. Uma Simulação numérica de distribuição 

de fluxo de ar em uma área urbana é eficaz para analisar e prever o ambiente 

térmico em que o concreto está inserido (HE, 1997). 

A temperatura e as variações da umidade relativa do ar mostram ciclos de 

dia e noite que definem um processo estocástico. As variações da umidade relativa 

do ar no ambiente podem ser simplificadas com base na umidade do microambiente 

do concreto. A temperatura pode alterar as propriedades da estrutura de concreto 

sem a proteção adequada devido à exposição à radiação solar. O estudo apresenta 

que a radiação solar afeta a temperatura do concreto no intervalo de tempo de 13:00 

às 14:00h (YUANG; JIANG, 2011a,b). 
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A influência da umidade no microambiente do concreto é considerada como 

a acumulação dos efeitos sob a ação da umidade relativa do ar e a incidência de 

chuva como incremento. A temperatura máxima é menor no microambiente do que 

no ambiente de clima natural. A temperatura mínima é superior no microambiente do 

que no ambiente do clima externo. As diferenças de temperatura são atribuídas à 

condução térmica do concreto. Quanto à umidade relativa, dois processos são 

observados. O primeiro é um processo de absorção da umidade, se a umidade 

relativa no ambiente de clima natural é maior do que no microambiente do concreto. 

O segundo é um processo de secagem, se a umidade relativa no ambiente natural é 

menor do que no microambiente do concreto. 

O tempo de secagem do concreto é mais longo do que o processo de 

absorção da umidade devido à diferença de condução da umidade no concreto. 

Devido a isso, as variações no microambiente do concreto não seguem as variações 

do clima. As variações no microambiente do concreto apresentam distinção entre a 

umidade relativa do ar do ambiente e a umidade da microestrutura do concreto. 

Quanto à radiação solar, a estrutura de concreto sem a proteção adequada 

ao ser atingida pela luz solar, a superfície do concreto absorve a energia proveniente 

do sol. A temperatura da superfície do concreto será maior do que a temperatura na 

superfície do concreto desprotegido (YUANG; JIANG, 2011a,b). 

 

3.3 Fatores influentes da temperatura 

 

A mudança de temperatura é mais elevada nas primeiras horas do dia do 

que nas etapas seguintes. A diferença de temperatura entre o meio ambiente e o 

microambiente é o principal fator que influencia a mudança. A temperatura no 

microambiente aproxima-se lentamente da temperatura do meio ambiente. O tempo 

para atingir este equilíbrio é definido como o tempo de resposta à temperatura. O 

tempo de resposta à temperatura depende da diferença de temperatura e o 

comportamento da condução térmica no concreto (JIANG; YUAN, 2011a,b). 

A mudança da umidade relativa inicial do concreto é maior no início do que 

nas etapas seguintes. Os valores iniciais dependem da diferença de umidade 

relativa entre o meio ambiente e o microambiente do concreto. A umidade relativa no 
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microambiente gradualmente se aproxima da umidade relativa do ambiente. O 

tempo no qual o equilíbrio é alcançado é definido como o tempo de resposta de 

umidade relativa. O tempo de resposta da umidade relativa depende da diferença de 

umidade relativa, da densidade e porosidade do concreto. O tempo de resposta de 

umidade relativa é geralmente maior do que o tempo de resposta à temperatura do 

concreto (JIANG; YUAN, 2011a,b). 

O concreto é constituído de uma estrutura porosa. A densidade do concreto 

está relacionada com a relação água-cimento. Alguns poros estão abertos e 

interligados com o clima natural. Portanto, a temperatura e a umidade relativa do 

ambiente pode afetar o umidade no concreto. A condução térmica e difusão de 

umidade do concreto são processos físicos. Os modelos de previsão da temperatura 

e umidade do concreto podem ser construídos em princípios físicos. 

É difícil predizer as respostas de temperatura e umidade relativa no concreto 

diante às variações do clima natural devido à oscilação aleatória da temperatura 

ambiente e umidade relativa do ar. Os modelos simplificados são feitos, contudo, 

afetam as respostas em parte. A expressão quantitativa do clima é baseada na 

observação meteorológica durante décadas numa região.  

A ação da umidade relativa do ar é descrita baseada nas variações de 

umidade relativa do ar no ambiente. No entanto, os dados da umidade relativa do 

ambiente são mais difíceis de simplificar do que os dados da temperatura. A 

umidade relativa no ambiente natural também acompanha as variações dos ciclos 

do dia e da noite. A temperatura do microambiente do concreto e saturação da água 

nos poros do concreto são referenciais para afirmar a carbonatação do concreto, a 

difusão de cloretos e a velocidade de corrosão do aço no concreto (JIANG; YUAN, 

2011a,b). 

A difusão de cloretos, por sua vez, depende de vários parâmetros tais como 

temperatura, porosidade, umidade relativa dos poros, grau de hidratação do cimento 

e tipo do cimento. Os estudos mostram que a difusão de cloretos não é dependente 

do grau de hidratação do cimento. Presumindo que o grau de hidratação do cimento 

seja maior, acima de 180 dias. Os estudos demonstram que a difusão de cloretos é 

expressa como função da humidade relativa dos poros e da temperatura do 

concreto. A rigidez do material depende do deslocamento da água contida e da 

temperatura (OŽBOLT et al, 2010). 
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Para monitoramento das condições no microambiente do concreto, as redes 

de sensores sem fio são utilizadas para medir a temperatura e umidade dentro de 

concreto acompanhando sua vida útil. O sensor é introjetado e protegido no concreto 

ainda em estado fresco. Uma das dificuldades para a duração desses sensores é o 

ambiente de alta umidade e alcalinidade. Há a convergência entre os valores 

medidos para a umidade e temperatura e os obtidos pelo sensor. Essas soluções de 

pesquisa abrangem um panorama de monitoramento real da saúde estrutural do 

concreto ao longo do tempo. (BARROCA et al, 2013). 

O acompanhamento através de sensores reduz custos e evita os riscos 

associados a sistemas de acompanhamento, por exemplo, a imprecisão na medida 

dos valores ou impacto negativo de ambientes insalubres no procedimento da 

medição. Existe também a prevenção de patologias decorrentes das condições do 

concreto em sua execução, como a difusão de cloretos, a corrosão das armaduras, 

ingressão de dióxido de carbono, reação álcali agregado dentre outros processos 

químicos inerentes ao concreto (BARROCA et al, 2013). 

 

3.4 As deformações do concreto 

 

As deformações do concreto que ocasionam a fissuração são decorrentes 

da reação do material a cargas externas e ao ambiente. As fissurações ocorrem 

também quando o concreto é exposto à temperatura ambiente e à umidade. O 

concreto endurecido recentemente sofre contração térmica e retração por secagem. 

A contração térmica é uma deformação de retração relacionada ao resfriamento e a 

retração por secagem refere-se a perda da umidade (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

Tanto as deformações de retração por secagem quanto as deformações de 

fluência no concreto são relativas principalmente à remoção da água adsorvida da 

pasta de cimento hidratada. A diferença é que, em um caso a umidade diferencial 

relativa entre o concreto e o ambiente é a força propulsora enquanto no outro é a 

tensão constante aplicada.  

A pasta de cimento saturada não se manterá estável quando exposta a 

umidades do ambiente que estiverem abaixo da saturação, principalmente porque a 

perda de água fisicamente adsorvida do C-S-H resulta em deformação por retração 

(MEHTA; MONTEIRO, 2008). 
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A difusão da água adsorvida e da água retida pela tensão capilar se dá em 

pequenos poros. Os poros sendo menores na pasta de cimento hidratada são 

grandes vazios capilares dentro do sistema. O transporte de fluidos no ambiente 

poroso do concreto é um processo que depende do tempo e ocorre em longos 

períodos. É esperado que um aumento na taxa de umidade atmosférica retarde a 

taxa relativa do fluxo de umidade do interior para as superfícies externas do concreto 

(MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

 

3.5 A fluência do concreto 

 

A fluência do concreto se dá de várias formas. Uma delas é quando a 

temperatura e umidade relativa do ambiente são constantes. Outra forma ocorre 

quando há diminuição de umidade relativa no ambiente (ISAIA et al, 2007). 

A temperatura à qual o concreto é exposto pode ter dois efeitos opostos 

sobre a fluência. Se o elemento de concreto é exposto a uma temperatura acima do 

normal como parte do processo de cura antes de sofrer carregamento, a resistência 

aumentará e a deformação por fluência será menor do que a de um concreto 

correspondente armazenado em temperatura mais baixa. Por outro lado, a 

exposição à alta temperatura durante o período sob carregamento pode aumentar a 

fluência (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

O concreto deforma livremente, as deformações do concreto ocorrem de 

forma imediata, por fluência, levando em consideração o módulo de elasticidade 

calculado aos 28 dias. O concreto pode ser deformado por retração, a deformação 

por fluência ocorre de duas formas: rapidamente e lentamente. A deformação rápida 

é irreversível e ocorre nas primeiras 24 horas após o carregamento.  

A deformação lenta é irreversível para o cálculo dos efeitos da fluência 

consideram-se as tensões de serviço atuantes no concreto. A deformação por 

fluência varia linearmente com a tensão, a superposição dos efeitos da fluência é 

considerada quando as tensões são aplicadas em tempos diferentes.  

As deformações rápidas produzem deformações na estrutura ao longo do 

tempo. A resistência do concreto no momento de aplicação da carga e a resistência 

final são valores considerados para o cálculo da fluência. A deformação reversível 
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depende da duração do carregamento, seu valor final e a sua evolução ao longo do 

tempo. A deformação lenta reversível não depende da idade do concreto no 

momento de aplicação da carga. 

A deformação lenta irreversível depende da umidade relativa do ambiente, 

da consistência do concreto na ocasião do lançamento, espessura fictícia da peça, 

idade fictícia do concreto no instante de aplicação da carga e na idade fictícia do 

concreto no instante considerado (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS,, 2003). 

A deformação lenta é considerada linear. A tensão σcc é considerada 

constante e a seguinte fórmula é considerada: 

εcc = [σcc/Ec28] φ Eq. 4.1 

 

Ec28 é o módulo secante de deformação do concreto aos 28 dias 

caracterizando a qualidade do concreto. Deve ser considerado que as condições de 

cura são diretamente influenciadas pelas condições climáticas como a temperatura, 

umidade e intensidade dos ventos. O módulo secante está relacionado às condições 

climáticas a que o concreto está exposto. φ é um coeficiente que depende de 

coeficientes parciais para a sua representação. 

Φ = β1β2β3β4β5  Eq. 4.2 

 

β1 é uma única variável que caracteriza as condições climáticas do 

ambiente. Deve-se ressaltar que a variável se mostra insuficiente para descrever as 

variações aleatórias e complexas da climatologia. β2 depende do endurecimento do 

concreto à idade de seu carregamento. Vale considerar que as condições do tempo 

influem consideravelmente no endurecimento e consequente no ganho de carga do 

concreto. β3 depende da composição do concreto. Os constituintes do concreto são 

influenciados pelas condições de calor a que estão submetidos, às variações de 

temperatura podem interferir no grau de hidratação da pasta de cimento, no 

endurecimento e ganho de resistência mecânica. A espessura fictícia da peça 

depende da umidade relativa do ar. O coeficiente β5 está relacionado à deformação 

em longo prazo. Essa deformação, portanto, não é instantânea e está sujeita às 

variações climáticas (ESTRUTURA, 1972). 
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O valor φ calculado é um valor médio e que não representa com fidelidade 

às variações de temperatura e umidade de regiões tropicais. 

 

Figura 10 - O coeficiente β1 relaciona a umidade. 

 

Fonte: (ESTRUTURA, 1972). 

 

Os efeitos da deformação por fluência é de carregar precocemente a 

estrutura devido às condições climáticas. Recife carrega precocemente às estruturas 

e não há considerações de projeto que considerem essa fluência. De acordo com o 

gráfico também é observado que quando a estrutura está submersa, não há 

fluência.O gráfico de β1 apresenta a variação da deformação lenta de acordo com a 

umidade relativa do ambiente. A cidade de Recife - PE localizada na região nordeste 

do Brasil apresenta a umidade relativa do ar aproximada de 85%, tendo como 

β1inferior a 2,0. A cidade de São Paulo – SP localizada na região sudeste do Brasil 

possui umidade relativa do ar de 78%, tendo como β1inferior a 2,5. A cidade de 

Brasília – DF, cidade localizada na região centro-oeste do Brasil apresenta umidade 

relativa do ar de 54%, tendo como β1 inferior a 3,0. A Cidade de Teresina – PI 

localizada na região nordeste do Brasil tem umidade relativa do ar de 44%, tendo 

como β1próximo a 3,0. 
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A cidade de Manaus – AM localizada na região norte do Brasil possui 

umidade relativa do ar de 70% e β1 inferior a 2,5. A análise do gráfico acima permite 

analisar que apenas considerando a umidade relativa do ar das cidades do mesmo 

país, podemos considerar diferentes estágios e tipos de deformação ao longo do 

tempo. Do mesmo modo, é válido considerar que a concepção, dosagem e 

condições de cura deverão ser adequadas para as condições climáticas do ambiente 

tropical que apresentam variações significativas mesmo num único país 

(CLIMATEMPO, 2013). 

 

Figura 11 - A relação entre o tipo de cimento e o endurecimento do concreto 

ao longo do tempo. 

 

Fonte: (ESTRUTURA, 1972). 

 

O β2 se refere ao endurecimento do concreto. Aos 28 dias é observada uma 

fluência mínima. Ao ser carregada aos 7 dias, a estrutura aumenta sua fluência de 

40 a 70%. O cimento normal apresenta um desempenho de maior deformação lenta 

em relação ao cimento de alta resistência inicial. Os resultados desse gráfico podem 

não corresponder às condições climáticas do ambiente real uma vez que os ensaios 

foram realizados em laboratório a uma temperatura constante de 20 °C, o que é 
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pouco provável que se apresente no ambiente de clima natural (ESTRUTURA, 

1972). 

 

Figura 12 - A relação entre o consumo de concreto por volume e a relação 

água-cimento. 

Fonte: (ESTRUTURA, 1972). 

 

Embora não se utilize 500Kg/ m³ a uma relação água-cimento 0.4, o gráfico 

ainda se mostra relevante para a descrição da relação água-cimento e às condições 

ambientais. Conforme observado no gráfico, o valor de β3 aumenta à medida que 

aumenta a densidade do concreto. Quanto maior a densidade do concreto, menor a 

relação água-cimento. Pode-se considerar então, que o aumento do consumo de 

concreto por volume, há consequentemente, o aumento da deformação lenta. Vale 

salientar, que o aumento do consumo de cimento e menor consumo de água para a 

pasta de cimento não desconsidera o fato que a água é influenciável pelas 

condições de temperatura e umidade do ambiente. Esses valores podem ser 

modificados por essas condições climáticas. 
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Figura 13 - A relação entre a espessura fictícia de projeto e a deformação lenta  
 

Fonte: (ESTRUTURA, 1972). 

 

O gráfico apresenta o grau de exposição da peça ao ambiente. A relação 

entre a área e a altura interferem na deformação lenta do concreto. Com o aumento 

da espessura fictícia ocorre a diminuição gradual de β4 e consequentemente a 

redução da deformação lenta. Deve ser lembrado, que a espessura fictícia é sujeita 

modificações devido à variação de umidade. Os valores do gráfico poderão sofrer 

alterações. 

 

3.6 A retração térmica do concreto 

 

Em geral, os sólidos se expandem com o calor e se retraem com o 

resfriamento. A deformação associada com a mudança de temperatura depende do 

coeficiente de expansão térmica do material e da magnitude da queda ou elevação 

de temperatura. Sob condições extremas de temperatura, considerando as regiões 

tropicais, os sólidos sofrem danos com a temperatura ambiente. 
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As perdas de calor dependem das propriedades térmicas do concreto e da 

tecnologia construtiva. Uma estrutura de concreto pode perder calor através de sua 

superfície e a quantidade da perda de calor está relacionada ao ambiente e a 

superfície do concreto (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

A taxa de perda de água do concreto que antecede o lançamento depende 

da relação superfície-volume do elemento do concreto, da temperatura, umidade 

relativa e velocidade do ar do ambiente. 

Por meio da microscopia concluiu-se que a moldagem realizada em 

temperaturas baixas a microscopia da pasta de cimento hidratada é mais uniforme. 

A microscopia destaca a distribuição do tamanho dos poros contribuindo para uma 

maior resistência.O concreto ao ser curado no verão ou em regiões de clima tropical 

espera-se resistência inicial maior e uma resistência final menor em relação ao 

mesmo concreto curado em clima frio (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

Dentre os tipos de retração o mais importante para o presente estudos é a 

retração por secagem ou hidráulica, a água de hidratação, a que reage 

quimicamente, só é perdida em ambientes com temperaturas acima de 100°C. A 

água em gel é perdida em ambientes com umidade relativa inferior a 11%. Climas 

extremamente áridos são caracterizados por essa taxa de umidade (ISAIA et al, 

2007). 

O valor da retração do concreto depende da umidade relativa do ambiente, 

da consistência do concreto na ocasião do lançamento e da espessura fictícia da 

peça.  

Em ambientes muito úmidos, os valores da umidade são próximos a 90%. 

Os índices de fluência são os mais favoráveis para o concreto. São correspondentes 

ao clima da região tropical compreendendo o nordeste brasileiro. Em ambientes 

secos como a cidade de Brasília os índices de umidade chegam a 40% 

apresentando os maiores índices de fluência e mais desfavoráveis ao concreto. A 

retração varia com a umidade. Quanto maior a umidade, menor a retração. Regiões 

de clima muito úmido apresentam os menores índices de retração. Quanto ao 

abatimento do concreto, os maiores valores de abatimento apresentaram os índices 

de retração e fluência mais desfavoráveis ao concreto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2003). 
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A retração é determinada a partir do produto de cinco coeficientes: 

εcs = ε0β3β4β5β6  Eq. 4.3 

 

ε0 define de forma rudimentar as condições climáticas. O coeficiente β3 

depende da composição do concreto que por sua vez, depende das condições 

ambientais que interferem no endurecimento, condições de cura. O coeficiente β4 

depende da espessura fictícia da peça.O coeficiente β4 está relacionado à umidade 

relativa do ar. O coeficiente β5 consiste no andamento da retração ao longo do 

tempo. Os fenômenos climáticos contribuem fortemente para o desenvolvimento da 

retração do concreto ao longo do tempo (ESTRUTURA, 1972). 

O coeficiente β6 relaciona-se com ρ. ρ consiste na relação entre a área da 

armadura da seção transversal e a área do concreto da seção transversal. 

β6 = 1/ [1 + nρ]   Eq. 4.4 

A partir de n = 20 a deformação lenta é considerada. O valor n é uma 

constante e foi obtido a partir de análise experimental. 

 

Figura 14 - A relação entre a retração e a umidade relativa do ar 

 
 
Fonte: (ESTRUTURA, 1972). 
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A umidade relativa do ar é considerada o componente de maior relevância 

para o desenvolvimento da retração do concreto armado. Analisando o gráfico, 

tendo a umidade relativa do ar 100%, não haverá a retração térmica. A diminuição 

da umidade relativa do ar acarreta num aumento da retração. As Regiões de pouca 

umidade devem considerar a dosagem de concreto e os procedimentos de cura 

distintos das regiões abundantemente úmidas (HE, 1997). 

O concreto da cidade de Recife – PE que apresenta umidade relativa do ar 

de 85% não pode ser tratado da mesma forma, com os mesmos procedimentos e 

recomendações de projeto, execução e manutenção da cidade de Teresina – PI que 

apresenta a umidade relativa do ar de 44%. As regiões de clima tropical devem se 

adequar às condições climáticas para garantir o desempenho do concreto ao longo 

de sua vida útil (ESTRUTURA, 1972). 

 

Figura 15 - A relação entre a espessura fictícia e a retração no concreto. 

 

Fonte: (ESTRUTURA, 1972). 

 

A retração diminui gradativamente à medida que a espessura fictícia 

aumenta. Lembrando que a espessura fictícia é influenciada pela umidade, os 

valores do gráfico poderão ser alterados. Modelos matemáticos a partir de análise 
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combinatória podem alterar a disposição dos gráficos a fim considerar com maior 

exatidão a influência da variação climática na deformação lenta e retração do 

concreto. 

A respeito da norma americana, a armadura para combater a retração e os 

efeitos da temperatura é disposta em ângulos retos a fim de reduzir fixar a estrutura 

conforme previsto em projeto. As lajes de pavimentos não são consideradas. Os 

pilares e paredes promovem restrições significativas aos efeitos da temperatura e 

retração. As variações de volume, tensões e deslocamentos da laje também são 

restringidas. O aumento de armadura da laje nas direções principais reduzem os 

efeitos da temperatura e da retração. As lajes de cobertura vivenciam uma forma 

particular de tensão devido à diferença de retração entre elementos pré-moldados, 

perfis metálicos com a laje em concreto armado. Os vínculos devem que interagem 

com os elementos pré-moldados podem aliviar as tensões dispostas no local. As 

armaduras superiores e inferiores são úteis no combate à retração (ACI 318-11, 

2011). 

É importante enfatizar o controle da retração inicial a fim de evitar aumento 

nas tensões e surgimento de rachaduras. As armaduras de laje para combater a 

retração podem ser utilizadas na parte superior e na parte inferior da laje. As 

armaduras podem estar dispostas no meio da laje para situações específicas. A 

armadura protendida pode ser utilizada para combater a retração numa tensão de 

compressão mínima de 100 psi ou 0,69 Mpa. As Armaduras de combate à retração 

deverão estar dispostas tão próximo quanto possível do centro para a face inferior 

da laje. Para a armadura de retração que também seja armadura principal, as 

variações do centroide são permitidas desde que o resultado da tensão não 

ultrapasse a área de disposição de tensões da laje (ACI 318-11, 2011). 

 

3.7 A idade fictícia do concreto e a espessura fictícia da peça 

 

A idade fictícia do concreto depende da velocidade de endurecimento do 

cimento, da temperatura média diária do ambiente e ao período de dias em que a 

temperatura média diária do ambiente foi considerada constante. 
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A espessura fictícia da peça está relacionada com a umidade relativa do 

ambiente, área da seção transversal da peça e perímetro externo da seção 

transversal da peça exposto ao ar (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2003). 

Segundo a NBR 6118, os valores da fluência e da retração são considerados 

em função da velocidade de endurecimento do cimento e classe de resistência do 

cimento. A norma não cita relação da fluência e retração com umidade e 

temperatura do ambiente e o cimento. O coeficiente relativo à retração do concreto 

βt é dado em função da idade fictícia do concreto, da idade fictícia no instante do 

início da retração, da espessura fictícia da peça. Não é mencionada a influência da 

temperatura e umidade. Ainda segundo a norma, o valor da retração assumido por 

hipótese básica depende da umidade relativa do ambiente, no entanto não há 

valores que quantifiquem essa constatação em norma. O coeficiente de deformação 

lenta reversível ϕt depende da umidade relativa do ambiente, mas não há valores ou 

quantidades que corroborem a afirmação. 

O projeto de norma 6118 também considera a necessidade de precisão os 

coeficientes de fluência finais e a deformação específica de retração. Os valores 

baixos serão obtidos por interpolação linear. O coeficiente de fluência e a 

deformação específica de retração são relacionados à umidade e a espessura 

fictícia. As temperaturas estão relacionadas à retração e a fluência até 40°C. A 

norma considera que a armadura influencia na redução da retração. As dimensões 

dos elementos estruturais são recorrentes e a umidade relativa do ar é considerada 

superior a 75%. Estados brasileiros estão abaixo deste teor de umidade.  

O valor da retração mínimo é desconsiderado. Para condições de umidade 

em faces opostas considera a variação “linear” da retração ao longo do elemento 

estrutural. As juntas de concretagem e dilatação podem reduzir localmente os efeitos 

da retração e fluência. A diferença de espessura do elemento estrutural interfere na 

variabilidade da fluência e da retração da peça. A fluência do concreto está 

relacionada à deformação específica total do concreto, tensão do concreto devido ao 

carregamento. 

A consideração da fluência em pilares é relevante para o índice de esbeltez 

superior a 90. Considera-se o cálculo aproximado a excentricidade adicional. A 

deformação por fluência pode ser rápida e pode ser lenta. A primeira ocorre após as 
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primeiras vinte e quatro horas e a segunda ocorre após a primeira. A deformação 

lenta é composta de deformação irreversível e deformação reversível. 

Os efeitos da fluência variam com a tensão aplicada e seus acréscimos e a 

superposição dos efeitos da fluência. A resistência do concreto e a resistência final 

do concreto ao longo do tempo influenciam a deformação lenta. A deformação lenta 

depende da duração do carregamento. A idade do concreto não interfere no 

processo. A deformação lenta irreversível depende da umidade relativa do ambiente, 

consistência do concreto na ocasião do lançamento, espessura fictícia da peça, 

idade fictícia no momento em que a carga é aplicada. 

A fluência é dada em relação ao tempo. A fluência é considerada à tração e à 

compressão. As idades fictícias consideradas para o cálculo de fluência são 

consideradas no instante, sob efeito do carregamento único. As classes do concreto 

influenciam o coeficiente de fluência rápida. O crescimento da resistência do 

concreto interfere na fluência. O coeficiente relativo à deformação lenta reversível é 

relacionado à idade do concreto e a espessura fictícia. Retração do concreto 

depende da umidade relativa do ambiente consistência do concreto na ocasião do 

lançamento, espessura fictícia da peça. O valor final da retração depende da 

umidade relativa do ambiente e da consistência do concreto. O coeficiente depende 

da espessura fictícia do elemento estrutural. 

 

3.8 A condutividade térmica do concreto 

 

A condutividade térmica é a quantidade de calor transmitida por meio de 

uma unidade de espessura numa direção perpendicular a uma superfície de unidade 

de área, devido a um gradiente de temperatura da unidade em estado estacionário. 

O Concreto é um dos materiais de construção mais utilizado e por isso o 

conhecimento da sua condutibilidade térmica é relevante. O problema de 

transferência de calor deste material é complicado devido sua não homogeneidade. 

A fim de obter uma melhor compreensão de sua condutividade térmica, o concreto é 

dividido em componentes e facetas. A transferência de calor é estudada através de 

cada um destes (BECCHIO et al, 2009). 
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Uma análise de transferência de calor através da estrutura é relevante em 

estudos da engenharia de materiais e estruturas. O fluxo do calor em uma 

edificação, a influência da carga térmica sobre as estruturas, devido às variações 

diurnas de temperatura, o projeto de construção considerando a variabilidade 

térmica do clima, a proteção contra a radiação em usinas térmicas e nucleares como 

também, outras estruturas expostas a cargas térmicas excessivas são situações que 

justificam o estudo do concreto como um condutor térmico. O conhecimento da 

condutividade térmica, transmissão de calor e a resistência térmica dos materiais de 

construção envolvidos no processo de transferência de calor são essenciais para 

reconhecer os valores da temperatura e a descrição do fluxo de calor através do 

material. O concreto armado, reconhecido como material de utilização notável, sua 

condutividade térmica evidencia sua importância (KHAN; PRASAD, 2010). 

Estudos mostram que a correção do concreto durante o transporte com a 

utilização de aditivos foi bem sucedida na redução dos efeitos prejudiciais de 

temperaturas muito elevadas ao longo do tempo e durante o transporte do concreto 

ainda em estado fresco (DIAWARA; GHAFOORI, 2012).  

Quanto à condutividade térmica no concreto, ocorre a sua diminuição com o 

aumento da sílica ativa e da cinza volante como adições à pasta de cimento 

(DEMIRBOḠA e GÜL, 2003). 

O aumento da condutividade térmica por sua vez, está relacionado com o 

aumento da densidade do concreto. A maior densidade do concreto está relacionada 

com a maior concentração de cimento (UYSAL et al, 2004). A relação água-cimento 

também influencia a condutividade térmica nas primeiras idades do concreto. 

Grandes poros decorrentes da elevada relação água-cimento diminui a 

condutividade térmica do concreto (DEMIRBAŞ, 2004). 

A condutividade térmica considera uma inércia térmica interna devido à 

temperatura da água. A condutividade térmica depende do teor de água e da 

temperatura do concreto. Isso é válido para temperaturas mais elevadas que zero e 

de até 80°C. A velocidade de carbonatação varia com o ambiente, suas condições 

de umidade e exposição sendo, rural, urbana ou industrial. Em modelos 

computacionais, o coeficiente de capilaridade na profundidade inicial do concreto 

está relacionado à temperatura e à umidade relativa. O coeficiente de difusão de 

cloretos está relacionado à composição do concreto e à temperatura. Isso reflete na 
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corrosão de armaduras e na vida útil dos componentes de concreto armado ou 

protendido. 

O conteúdo de água não afeta de forma significativa a transferência térmica 

durante, por exemplo, um processo de secagem e molhagem. A velocidade da 

transferência térmica do concreto depende principalmente das características do 

arranjo cristalino constituído pela pasta de cimento e agregados. Quanto a isso, 

modelagens computacionais estudam a condutividade térmica no concreto 

considerando o clima real. Elas convergem quando as mudanças repentinas 

aparecem na condição de contorno se um período de chuva sucede um período de 

seca (CONCIATORI, 2010). 

Segundo a temperatura ambiente, o processo de decomposição da pasta de 

cimento ocorre entre 20 a 120°C. Os Fenômenos Termo-hidro-químicos observados 

consistem na evaporação de água livre, na desidratação de C-S-H e da etringita 

nestas condições. O Desempenho do concreto incorporado com sílica, cinza volante 

e escória de alto forno apresentou um aumento de resistência à compressão num 

intervalo compreendido entre 20 e 200°C. 

O efeito do tipo de agregados sobre as propriedades térmicas de concreto 

estão sujeitos à elevada temperatura do ambiente. A condutividade térmica do 

concreto é resultado da combinação das propriedades térmicas dos agregados. Os 

agregados apresentam diferentes condutividades térmicas devido às diferentes 

composições mineralógicas (HANEEFAA, 2013). 

A relação entre a condutividade térmica e umidade é linear. Quando o 

umidade é reduzido, a condutividade térmica do concreto diminui. Para cada 1% de 

mudança da umidade, a condutividade térmica é alterada em 7 a 10%, dependendo 

da mistura do concreto. O concreto com adição de cinzas teve maior absorção de 

umidade em relação ao concreto normal e ao concreto com adição de escória. A 

diferença na condutividade térmica comparando um concreto seco em relação ao 

concreto saturado variou de 15% a 36% (SHIN; KODIDE, 2012). 

A condutividade térmica do concreto com compósitos de cortiça diminui, 

quando a densidade do concreto diminui. Um acréscimo de 46% da resistência 

térmica foi medida para o concreto contendo 20% de compósitos de cortiça em 

comparação ao concreto sem cortiça. A condutividade térmica é controlada pela 
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percentagem de cortiça utilizada. A condutividade térmica do concreto está 

diretamente relacionada à quantidade de cortiça da amostra. A densidade do 

concreto está diretamente relacionada à densidade da cortiça. Nenhuma relação 

entre o tamanho de cortiça e a condutividade térmica no concreto foi reconhecida 

(PANESAR; SHINDMAN, 2012). 

A condutividade térmica do concreto é grandemente reduzida através da 

substituição de agregado convencional pela perlita expandida. A Perlita é um mineral 

silicioso de origem vulcânica, cujo volume pode expandir substancialmente sob o 

efeito do calor. Há estreita relação entre a condutividade térmica e densidade do 

concreto com a perlita (OZKAN et al, 2011). 

A resistência à flexão, a disposição dos poros da microestrutura da pasta e o 

comportamento térmico do concreto contendo escória de alto forno e TiO2 tem 

desempenhos melhorados (NAZARI; RIAHI, 2011). A partir das considerações 

citadas, assume-se que o concreto é um excelente material de construção resistente 

ao calor e ao impacto sob o efeito de cargas estáticas ou dinâmicas (LI et al, 2012). 

 

3.9 Os plásticos 

 

O nome plástico não se refere a um material. São polímeros de várias 

cadeias funcionais produzidos sob condições de pressão e calor. As matérias primas 

da produção do plástico são a celulose, carvão, petróleo e gás natural. O principal 

componente de produção é o carbono e em menor proporção, o hidrogênio. Os 

plásticos são classificados em termoplásticos, duroplásticos e elastômeros. São 

plásticos: o Polietileno (PE), Polivinilclorida (PVC), Polipropileno (PP), Poliamida 

(PA), Poliéster (UP), Poliestireno (PS). Os produtos do polietileno (PE) para a 

construção civil são tubulações, acessórios elétricos, coberturas (ZARZAR, 2013). 

Os produtos do polipropileno (PP) são instalações elétricas e tubulações, os 

produtos de polimetilmetacrilato (PMMA) são revestimentos vítreos, lanternas, peças 

para sanitários, placas, lentes, equipamentos para desenho, cúpulas de luzes. Os 

produtos da resina fenol-formaldeído (PF) são empregados nas peças de 

interruptores, suportes de lamparinas. Dentre os produtos do policarbonato (PC) 

para a construção civil destacam-se as luzes de sinalização, os produtos do 
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poliamida (PA) usados nas carcaças para os equipamentos elétricos. O Epóxi (EP) 

destaca-se na produção de reforço de fibras (MICHAELIS, 2010). 

No plástico a influência do calor se manifesta pela agitação molecular. 

Quanto maior a temperatura do ambiente, maior a perturbação molecular e mais 

fraca se torna a ligação entre as moléculas. A dilatação térmica entre os materiais de 

plástico é bastante variada. A Tabela 1 descreve o coeficiente de dilatação térmica 

dos materiais. O comportamento dos materiais muda face à temperatura. 

 

Tabela 1 - Coeficiente de dilatação térmica de materiais 

Material 
Coeficiente de dilatação térmica linear 

α[1/K x 10-6] a 50°C 

Polietileno (PE) 150 - 200 

Policarbonato (PC) 60 – 70 

Aço 2 – 17 

Alumínio 23 

Fonte: (MICHAELIS, 2010). 

 

Nos elastômeros as estruturas moleculares são desordenadas e de poucas 

ligações transversais. Sua estrutura intermolecular é espaçada, à temperatura 

ambiente o comportamento é análogo ao de uma borracha. Suas ligações são soltas 

a altas temperaturas e não há recomposição. Os elastômeros não são maleáveis, 

nem solúveis. Quando poucas ligações são rompidas, a água pode penetrar entre 

suas moléculas. Os elastômeros ao ultrapassarem a temperatura vítrea diminui 

pouco sua rigidez. Apesar de fraco encadeamento, mantem a rigidez a elevar a 

temperatura. Ele não se funde. É destruído quando ultrapassa a temperatura de 

degradação. A temperatura de utilização da borracha natural se dá entre -40 °C a 

130 °C. A temperatura de utilização dos durômetros situa-se abaixo de 170 °C 

(MICHAELIS, 2010). 

O módulo de elasticidade dos plásticos é bastante variável. Esse valor não 

se mostra significativo, embora informe a estabilidade do material. Isso se dá porque 

o comportamento mecânico do plástico se dá prioritariamente sob efeito da 

temperatura e do tempo. 
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Tabela 2 - Módulo de elasticidade dos materiais 

Material Módulo de Elasticidade E [N/mm2] 

Plásticos 200 – 15. 000 

Aço 210. 000 

Alumínio 50. 000 

Fonte: (MICHAELIS, 2010). 

 

Conforme exposta na tabela 2, o plástico apresenta baixa densidade em 

relação aos outros materiais.  

 

Tabela 3 - Densidade dos materiais 

Material Densidade ρ [g/cm³] 

Plásticos  0,9 – 2,3 

PE – Polietileno 0,9 – 1,0 

PP – Polipropileno 0,9 – 1,0 

PC – Policarbonato 1,0 – 1,2 

PA - Poliamida 1,0 – 1,2 

PVC – Cloreto de Polivinil 1,2 – 1,4 

PTFE - Politetrafluoretileno >1,8 

Aço 7,85 

Alumínio 2,7 

Madeira 0,2 – 1,0 

Água 1,0 

Fonte: (MICHAELIS, 2010). 

 

Na tabela 3 apresenta-se a densidade dos materiais. Conforme a densidade 

a influência da temperatura do ambiente pode ser diferente. Os plásticos são maus 

condutores térmicos, isso se dá devido à falta de elétrons livres. Essa desvantagem 

repercute na produção e processamento dos plásticos, também é vantajoso na 

construção civil no emprego de isolantes. O plástico tem baixa condução de 

eletricidade e elevada resistência, com o aumento da temperatura o plástico conduz 

melhor. 

 

Tabela 4 - Condutibilidade térmica dos materiais 

Material Condutibilidade térmica S [m/Ohm.mm²] 
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PVC 10-15 (até 60°C aproximadamente) 

Aço 5,6 

Alumínio 38,5 

Cobre 58,5 

Fonte: (MICHAELIS, 2010). 

 

Na tabela 4 verifica-se que a condutibilidade térmica dos materiais é 

influenciada pela temperatura do ambiente, devido a sua elevada resistência 

elétrica, os plásticos são utilizados como isolantes em equipamentos elétricos e fios.  

Com o aumento do conteúdo de ferro no plástico diminui sua resistência elétrica. 

Sobre a permeabilidade à luz, os plásticos PC, PMMA, PVC não se diferenciam 

tanto em relação à transparência dos vidros. A transmissão da luz irradiada chega a 

90%. Apenas 10% da luz é perdida por reflexão e absorção. Uma desvantagem dos 

plásticos é que pode ser facilmente influenciados pelo ambiente, condições 

atmosféricas e variações de temperatura causando dentre outras patologias, a 

turbidez (MICHAELIS, 2010). 

Para aumentar o módulo de elasticidade dos plásticos e outros materiais, as 

fibras podem ser inseridas, a combinação dos materiais eleva a rigidez do plástico. 

 

Tabela 5 - Módulo de elasticidade dos materiais 

Grupo de material Material E (N/mm²) 

Metal Aço 210. 000 

 Alumínio 50. 000 

Fibra Fibra de Vidro 71. 000 – 87. 000 

 Fibra de Carbono 228. 000 – 490. 000 

Plástico Resina de poliéster insaturada (UP) 
sem reforço 

3. 500 

 Resina de poliéster insaturada com 
65% de fibra de vidro 

19. 000 – 28. 000 

Fonte: (MICHAELIS, 2010). 

 

A tabela 5 apresenta o módulo de elasticidade dos materiais. Diferentes 

módulos de elasticidade pode apresentar comportamento diferenciado quando 

exposto a temperaturas elevadas. A resistência mecânica dos materiais se 

caracteriza na direção das fibras. A transformação do plástico se dá por ação de 
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calor e força, isso é a termoformagem. A radiação infravermelha avança diretamente 

no interior do plástico (MICHAELIS, 2010). 

Os compósitos são polímeros reforçados por fibras sintéticas. Um exemplo 

são as fibras de carbono destinadas ao reforço do concreto armado.  

O coeficiente de expansão térmica da fibra de carbono varia entre 25 e 100 

x10-6/°C. Para o levantamento das propriedades mecânicas dos compósitos de fibra 

de carbono destinados ao dimensionamento do concreto armado deverão ser 

consideradas a ação dos ciclos de umidificação e secagem, os efeitos térmicos e a 

ação do vento. Deve-se considerar também para a durabilidade do reforço, a 

deterioração da constituição molecular desses polímeros a uma temperatura 

acumulada de 70°C influenciando o desempenho do elemento estrutural (RIBEIRO, 

2013). É possível utilizar o formalismo das ondas térmicas para caracterizar um 

material termicamente. No estudo considerado, um sensor de fluxo e de temperatura 

é colocado sobre a superfície de um material de massa homogênea. Isso permite 

determinar a impedância térmica no domínio da frequência. O PVC é sensível à 

efusividade térmica e favorável para o contato do sensor para a medição de 

resistência, também é conhecido pelas propriedades de material térmico com 

efusividade baixa (CHAUCHOIS, 2011). 

Os resultados a partir de diferentes técnicas de medição da condutividade 

térmica podem não concordar entre si e as diferenças consideráveis nas 

propriedades térmicas pode ocorrer em um polímero em particular como resultado 

de variações na distribuição do peso molecular, aditivos e história termomecânica. 

Uma vez que a história térmica exerce influência considerável sobre as propriedades 

térmicas dos polímeros. Cada processo de medição em si gera um histórico térmico 

diferente. Quanto a uma propriedade específica, mais o polímero é sensível à 

história térmica, maior pode ser a discrepância entre os resultados. Talvez, um 

método ou outro seja mais adequado em cada caso específico, dependendo do 

material a ser testado (SANTOS, 2007). As regiões tropicais apresentam a 

condutividade térmica dos materiais fortemente influenciada pelas temperaturas 

locais determinando o desempenho e a duração do material. 

 

3.10 Os materiais impermeabilizantes e tintas 
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As camadas de materiais de isolamento com baixa difusividade térmica, 

grandes espessuras e colocadas no lado oposto à superfície sujeita a variação de 

temperatura, proporcionaram maiores atrasos térmicos. Cortiça, madeira, e painéis 

de poliestireno extrudido foram materiais utilizados em simulação computacional 

utilizando funções analíticas para essa consideração (SIMÕES, 2012). 

Para materiais ferrosos ou ligas de aço-carbono, a pintura é a solução mais 

viável para prevenir a corrosão (FAZENDA, 2008). A tinta deve apresentar 

resistência à ação de intempéries (sol, chuva e maresia). A tinta que apresenta 

maior durabilidade é aquela que demora mais tempo para alterar a sua película, 

mantendo suas propriedades iniciais de desempenho, sua durabilidade é afetada 

pela preparação da superfície a ser aplicada e pela escolha adequada do sistema de 

pintura. 

Para a aplicação da pintura de concreto de endurecimento recente deve-se 

aguardar a secagem e a sua cura completa, aproximadamente 30 dias. Uma demão 

de selador acrílico pigmentado diluído deve anteceder a pintura propriamente dita 

(FAZENDA, 2008). 

Para concreto e reboco novos a superfície deve estar limpa e isenta de cal e 

umidade, uma demão de fundo branco epóxi diluído conforme especificações do 

fabricante. Após a secagem do produto, a superfície deve ser lixada suavemente e o 

pó eliminado, para o concreto em idades mais avançadas, sua superfície deve ser 

lavada com detergente para remoção de detritos. A superfície deve estar seca para 

a aplicação da pintura. 

As pinturas estão dentre os procedimentos de impermeabilização para 

proteger as edificações das intempéries, em muros por falta de impermeabilização 

na parte superior e no lado da parede que não é pintado, ocorre a penetração da 

água de chuva. Os muros de arrimo não impermeabilizados sofrem infiltrações 

decorrentes da ausência de pintura. 

As coberturas e lajes são expostas às condições climáticas por falta de 

impermeabilização. As calhas destinadas à drenagem são obstruídas por folhas e 

galhos aumentando as infiltrações nas lajes, o entupimento de calhas causa o 

transbordamento das águas pluviais saturando a laje. 
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As tintas expostas durante anos às intempéries também provocam 

descascamentos, ficam calcinadas. Manchas são causadas a pinturas de fachadas 

quando sujeitas a chuvas irregulares e pontuais em paredes recém-pintadas. Em 

ambientes úmidos, mal iluminados e mal ventilados ocorre a cultura de fungos, algas 

e bactérias. A área sujeita a essa patologia deve ser lavada e desinfectada com 

solução de água sanitária e água na proporção de 1:2. A solução deve agir por 

quatro horas. A água sanitária deve ser removida completamente da superfície. O 

procedimento pode ser repetido até a eliminação do mofo. Após a secagem, a 

pintura poderá ser realizada. Em grandes superfícies o hidrojateamento é adequado. 

Esse método é controverso devido à ingressão de cloretos para o cobrimento do 

concreto, favorecendo a possível corrosão da armadura no interior do concreto 

(FAZENDA, 2008). 

Os esquemas de pintura e impermeabilização devem estar sujeitos à ação 

das intempéries e as condições ambientais a que estão sujeitas às superfícies. 

Ambientes rurais, ambientes de poluição urbana, orla marítima, ambientes de 

poluição industrial definem o tipo de impermeabilização e pintura. 

Uma pintura com impermeabilização pode ser realizada para superfícies 

externas. O sistema de pintura com impermeabilização consiste em uma demão de 

fundo selador pigmentado, uma demão de fundo elástico impermeabilizante, duas a 

três demãos de tinta látex padrão ou superior. Essas superfícies não deverão ser 

sujeitas ao trafego e deverão ter 2% de inclinação. 

Para a manutenção do aspecto estético da pintura, a limpeza periódica deve 

ser realizada para remoção de maresia, poluição, microorganismos e sujeiras. 

Atualmente o mercado dispõe de sistemas de pintura e impermeabilização resistente 

à radiação solar, chuva e maresia. As tintas elásticas possuem películas 

impermeáveis e acompanham a dilatação da superfície decorrente da variação da 

temperatura, protegendo a construção da ação do sol e da chuva. Essa pintura 

impede a penetração da umidade. O mercado também dispõe de produtos 

resistentes a temperaturas elevadas. As superfícies metálicas são pintadas com 

esmalte de alumínio e resistem a temperaturas de 300° a 450°C em ciclos 

contínuos. Uma demão é suficiente (FAZENDA, 2008).  No entanto, o desempenho 

das pinturas é bastante alterado pela a radiação solar permanente nas regiões 

tropicais. 
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3.11 A refletância das argamassas 

 

A refletância das superfícies está relacionada com a composição da 

argamassa, morfologia da superfície, tempo de utilização do material e geometria 

adotada no processo de iluminação. Uma forma indireta de analisar o desgaste da 

vida útil da argamassa se dá através da análise de refletância de sua superfície. 

Quanto maior o índice de refletância da argamassa, maior é o comprimento 

de onda, mais clara é a sua cor, mais homogênea e mais uniforme é a sua 

superfície. O estudo evidência que a amostra de cor mais clara de argamassa 

apresenta maior valor de luminosidade. Para desempenho térmico favorável aos 

edifícios é necessário a obtenção de valores de refletância na região do 

infravermelho do espectro eletromagnético. 

Em fachadas de edifícios de climas quentes, serão desejáveis argamassas 

dotadas de elevada refletância na região do infravermelho reduzindo a transferência 

de calor para o interior de edificação (CARNEIRO, 2012). 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 A engenharia tropical 

 

Os trabalhos mostram a influência da umidade relativa do ar e a temperatura 

externa sobre o concreto e outros materiais citados na literatura acadêmica, no 

entanto outros parâmetros climáticos poderiam ser citados para o melhor diagnóstico 

da influência ambiental sobre o ambiente microestrutural. A literatura cita 

parcamente os climas regionais e suas variações influenciando o ambiente interno 

do concreto. O estudo da circulação atmosférica e massas de ar devem ser 

considerados para a elaboração de requisitos de norma. 

A série histórica da previsão do tempo pode auxiliar para prever a influência 

do tempo com o valor de uma carga climática que influenciasse como parâmetro 

regulamentador do projeto de estruturas. As condições climáticas seriam descritas 

em normas com indicadores numéricos que correspondessem ao desempenho das 

estruturas.  

Os sistemas meteorológicos tropicais são complexos e aleatórios. Um 

modelo baseado em análise probabilística deveria nortear o regimento das normas 

de projeto de estruturas com a finalidade de adicionar também situações de sinistros 

tais como eventos trágicos da natureza como enchentes, precipitações 

pluviométricas excessivas e surpreendentes para a série histórica. Materiais de 

construção para os climas temperados devem ser testados exaustivamente, 

inclusive submetidos a ataques climáticos de forma a serem submetidos a situações 

fidedignas ao regime climático das condições tropicais, tais como temperatura 

elevada, precipitação elevada, umidade relativa elevada, características esperadas 

do clima tropical úmido, por exemplo.  

Materiais de revestimento adequados para climas temperados, por exemplo, 

podem não apresentar longa durabilidade em climas tropicais. A engenharia deve se 

mostrar “tropical” e para tanto, especificações de projeto, execução e manutenção 

devem ser elaboradas de forma a atender os rigores desse clima. O clima dos 

trópicos é caracterizado pela expressiva exposição solar, influenciando a 

antropologia, as artes e a cultura e, em particular, os elementos de construção e a 

sua execução. 
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4.2 O sol, os trópicos e o concreto 

 

A energia do sol é a principal responsável pelo clima e sua interferência nos 

materiais de construção. Todos os elementos que constituem o planeta Terra são 

influenciados pela ação gravitacional do sol. O sol, sua energia e influência 

gravitacional influenciam o desempenho, durabilidade e vida útil das estruturas. O 

clima é reflexo da ação da radiação solar sobre o planeta Terra. A maior intensidade 

da radiação solar entre a faixa equatorial define o clima dos trópicos. O clima tropical 

é caracterizado por elevadas temperaturas e influencia todos os elementos, formas 

de vida, artes, cultura e construções. 

 

4.3  O concreto e o clima tropical 

 

A temperatura do clima influencia a temperatura do concreto. Ao atingir 

temperaturas elevadas provenientes do clima tropical, o concreto deverá ser tratado 

como um condutor de calor. Dados climáticos devem fazer parte da base de dados 

que definem e estabelecem diretrizes da análise estrutural. Simuladores numéricos 

podem fornecer dados térmicos fidedignos às variações complexas e aleatórias do 

clima tropical.  

As mudanças do dia e da noite devem ser consideradas no desempenho 

térmico dos materiais. Nos projetos estruturais, os fenômenos climáticos trágicos tais 

como: furacões, tsunamis, geadas, maremotos, terremotos, tempestades, tufões etc. 

também deverão ser considerados, mesmo nas áreas de menor incidência. O 

cálculo variacional pode atender a essa demanda combinadas a outras formas de 

simulações numéricas. As normas vigentes de projetos de estruturas mencionam de 

forma simplificada a influencia da temperatura e umidade relativa do ar 

empobrecendo a análise estrutural desconsiderando o efeito das deformações de 

segunda ordem no desempenho das estruturas ao longo da vida útil. Os horários da 

tarde são reconhecidos como o maior tempo de exposição solar nas regiões 

tropicais e, no entanto não se tem notícia de algum material que apresente proteção 

às construções a essa intensidade de radiação solar, não se fala sobre isso.  

O tempo de secagem do concreto é diferente do tempo de absorção da 

umidade pelo mesmo, esses parâmetros interferem na preparação, assentamento e 
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endurecimento do concreto. Ainda assim, o concreto é um excelente material para 

climas tropicais. A fluência e a retração são influenciadas de forma diferente pelas 

altas temperaturas e umidades. A absorção da energia solar desencadeia reações 

importantes para a hidratação do cimento que se trata de uma reação exotérmica. 

Necessitando de calor e que também irradia calor. Por ser proveniente de reação 

exotérmica, o concreto convive satisfatoriamente a altas temperaturas, uma vez que 

foi gerado por meio de calor. 

A variação de temperatura acompanha o clima no interior do concreto. O 

concreto também acompanha as variações do tempo durante o dia. Condutividades 

do concreto diferentes indicam que o concreto acompanha mais facilmente ou 

dificilmente às mudanças climáticas. A condutividade do concreto determina a 

influência do clima tropical sobre o concreto. A umidade relativa do ar influencia 

lentamente o concreto. Seu transporte no microambiente do concreto dependerá da 

disposição de suas interconectividades. Prevê a temperatura e a umidade relativa 

dentro do concreto dependerá prioritariamente do estudo meteorológico da região.  

Dependendo de informações a partir de dados climáticos, pode-se 

determinar o traço de concreto específico, o tipo de cimento, a porosidade aceitável 

e a relação água-cimento adequada. A série histórica baseia-se em modelos de 

probabilidade, métodos estatísticos, problemas de otimização destinados ao estudo 

de máximos e mínimos de forma a descrever de forma realista a variação climática 

dentro do concreto.  

A condução térmica do concreto também deve ser monitorada a fim de 

observar o possível surgimento de patologias tais como difusão de cloretos, 

oxidação de armaduras, despassivação do concreto, perda de proteção catódica, 

reação álcalis-agregado, dentre outras. Várias patologias são desencadeadas a 

partir da variação de temperatura do microambiente do concreto, portanto nada mais 

coerente do que monitorar o concreto controlando a sua condução térmica e 

estudando a condução de calor dentro do mesmo a partir de princípios da mecânica 

dos fluidos. Sensores resistentes ao concreto poderão ser localizados em seu 

interior ainda no momento de lançamento do concreto em seu estado reológico a fim 

de acompanha-lo ao longo de sua vida útil e posteriormente serem adotadas 

medidas protetoras para ambientes de alta agressividade conforme previstos na 

NBR 6118.  
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Outros fenômenos de transporte poderão ser observados no interior do 

concreto e patologias que até então eram desconhecidas ou pouco abordadas na 

literatura do concreto poderão ser estudadas em maior profundidade a partir de 

dados constantes, precisos e determinísticos. 

O cobrimento do concreto deverá está relacionado com as condições da 

temperatura do clima e da umidade relativa do ar. Existe uma estreita relação entre 

o cobrimento e a intrusão de elementos para o interior do concreto. O cobrimento 

deverá ter traço, relação água-cimento e porosidade relacionada ao clima a fim de 

evitar e entrada de agentes patológicos e de reduzir os efeitos danosos do ambiente 

externo ao concreto. 

 

4.4 Deformações do concreto 

 

Quanto às deformações, a temperatura e a umidade relativa do ambiente 

influencia diretamente a estabilidade da pasta de cimento garantindo a vida útil do 

concreto. A retração nas primeiras idades influencia a formação das 

interconectividades que interferem diretamente no desempenho mecânico da 

estrutura. 

A umidade atmosférica acelera ou retarda a hidratação da pasta de cimento 

comprometendo os ensaios de resistência à compressão dificultando a previsão da 

resistência final do concreto. 

Temperaturas elevadas do ambiente proporcionam reações antagônicas 

quanto à fluência. As condições de carregamento também interferem. Mas a 

combinação temperatura e umidade relativa do ar podem favorecer ou reduzir as 

deformações. As deformações são irreversíveis, portanto cabe o estudo das 

condições climáticas para o melhor desempenho do concreto mesmo em 

circunstâncias de clima adverso. 

Devido às situações climáticas todas as deformações são irreversíveis e as 

condições de lançamento do concreto são únicas. O clima determina e resistência, a 

porosidade, o desempenho final do concreto indefinidamente. As condições 
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previstas em normas são simplificadas e restringem e muito as análises posteriores 

de segunda ordem ao desprezar os efeitos da carga climática.  

Por meio de investigação do microambiente do concreto consideram-se os 

efeitos da hidratação a baixas temperaturas como uniforme, mas desprezam-se os 

efeitos de outros agentes climáticos empobrecendo o diagnóstico, nada é uniforme. 

O microambiente do concreto é retraído, denso, complexo e aleatório. Os efeitos do 

clima interferem drasticamente nesta realidade. 

O clima tropical em muitos aspectos favorece o concreto. O concreto armado 

é um material vantajoso sob altas temperaturas no processo de cura em relação a 

regiões de clima frio. A umidade pode ser prejudicial em climas excessivamente 

úmidos. Climas extremamente secos também diminuem a água em gel. A água de 

constituição do concreto só é perdida em circunstâncias excepcionais como 

queimadas, incêndio ou superaquecimentos nucleares que ocorre a temperaturas 

superiores a 450°. A umidade do ambiente deve ser acompanhada para 

proporcionar o adequado lançamento do concreto e a cura adequada.  

A umidade do ambiente também influi diretamente na retração do concreto 

nas primeiras idades e na sua vida útil. A ausência de umidade ou sua diminuição 

contribui significativamente para o aumento da fluência. O concreto deve receber 

condições favoráveis durante sua dosagem para resistir à baixa umidade. Correções 

de traço devem ser previstas. A utilização de aditivos que reduzam a perda de água 

pode ser considerada.  

A idade fictícia do concreto corresponde ao seu endurecimento, ganho de 

resistência e características de seu estado reológico. A idade do concreto é definida 

majoritariamente por fatores climatológicos. A espessura fictícia da peça é definida 

pelas dimensões e fatores climatológicos. 

 

4.5 A condução de calor no interior do concreto 

  

Pela importância do concreto na construção civil e considerando a 

temperatura como principal fator que afeta o seu desempenho, a condutividade 

térmica do concreto ainda é praticamente desconhecida. Embora se entenda a 

dificuldade de aceitar o concreto quanto a sua isotropia como heterogêneo ou 
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homogêneo. Considerar o concreto como homogêneo, simplifica o tratamento 

matemático, mas despreza em parte, a integridade da realidade. Considerar o 

concreto como heterogêneo, sendo esta a proposta mais interessante e aceitável no 

entanto permite o precedente para estudos subsequentes tais como a mecânica dos 

fluidos, termodinâmica e outros estudos aprofundados quanto aos fenômenos de 

transportes. Poucos trabalhos são debruçados nesses fundamentos, essenciais para 

a compreensão do concreto como um processo da física clássica. 

O concreto é definido como um compósito, a condução de calor se dá pelas 

suas várias faces. A condução de calor do concreto é refletida em suas propriedades 

e no desempenho mecânico. O estudo da condução de calor do concreto forneceria 

mais informações sobre o seu desempenho. A influência da temperatura do 

ambiente seria melhor compreendida. Através da condutividade térmica, a 

importância do clima sobre os materiais, inclusive o concreto seria mais clara. Isso 

influenciaria a correção do concreto em estado fresco durante seu transporte 

submetido a altas temperaturas.  

O uso de adições e aditivos altera a condutividade do concreto. A 

concentração de cimento, a densidade do concreto e a sua condutividade estão 

estritamente relacionadas. Ao se conhecer o tipo de cimento, pode-se compreender 

mais sobre a condutividade do concreto. A maior porosidade reduz a condutividade. 

A umidade relativa do concreto e a temperatura influenciam a condutividade 

térmica do concreto. O conteúdo de água permanente mantém a condutividade 

estável. Se a temperatura é estável, a condutividade permanece constante. No 

entanto, isso não se de dá devido às oscilações do clima natural. O concreto é 

influenciado indefinidamente pela carga do clima. A carbonatação segue de forma 

aleatória e progressiva. A aleatoriedade se dá pela variação da temperatura e 

umidade relativa do ar. 

No período de secagem e molhagem a condutividade térmica não varia 

tanto. O que se observa é que a constituição do arranjo cristalino é o fator mais 

importante. As condições de hidratação da pasta de cimento durante o período 

reológico são definidores da condutividade térmica do concreto e da sua reação face 

às variações climáticas. 
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Modelagens computacionais simulam as variações de condutividade entre 

períodos de chuva e estiagem. A dosagem de cimento poderia ser adequada às 

condições meteorológicas para o melhor desempenho da condutividade térmica. 

Isso diminuiria ou eliminaria possíveis patologias. O incremento de adições de sílica 

e escória de alto forno aumentaria a tolerância a temperaturas elevadas, chegando a 

200°C. O concreto de regiões tropicais é favorecido desse modo com o uso dessas 

adições. 

A composição mineralógica dos agregados também interfere na 

condutividade térmica do concreto. Agregados com propriedades de expansão 

reduzem consideravelmente a condutividade térmica do concreto. A Perlita vulcânica 

é uma delas. A resistência flexão e a condutividade térmica estão associadas a 

adições de escória no interior do concreto. É necessário estudar a relação entre a 

resistência à flexão e a condutividade térmica do concreto. A relação entre a 

condutividade do concreto e a sua resistência sob efeito de cargas dinâmicas e 

estáticas precisa ser observada. 

 

4.6 O PVC e outros materiais 

 

De forma geral os materiais ainda não são conhecidos pelas propriedades 

de suas ondas térmicas. A impedância, efusividade e domínio de frequência dos 

materiais de construção civil são desconhecidos. Embora o concreto seja bastante 

pesquisado a literatura sobre a termodinâmica do concreto é considerada escassa. 

Muito se poderia explicar sobre a condutividade térmica do concreto ao se estudar 

suas ondas térmicas. Dentre outros materiais utilizados na construção civil cabe citar 

o PVC ou cloreto de polivinila devido a sua vasta aplicação nas construções em 

concreto armado desde instalações hidráulicas e elétricas até em revestimentos 

mais elaborados.  

Métodos diferentes de medição chegam a resultados diferentes. O PVC 

pode apresentar mais resultados evidentes em uma propriedade térmica de forma 

que nenhum resultado seja convergente. O processo pode ser definido como 

estocástico considerando suas múltiplas respostas. Cada polímero apresenta devido 

a sua organização molecular desempenhos diferentes. Cada material apresenta-se 
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como único. Cada material deve ter um ensaio correspondente de forma a atender e 

descrever o seu desempenho termodinâmico. 

 

4.7 A radiação solar e os elastômeros 

 

Os materiais de isolamento nas regiões tropicais sofrem de ressecamento 

precoce, retração e redução de sua vida útil num curto período de exposição solar. 

Materiais de baixa difusividade térmica deverão ser ensaiados e expostos a 

condições severas de exposição solar, ataques de ácidos e sulfatos e situações de 

umidade elevada. A difusividade térmica dos materiais deve ser bastante conhecida. 

Materiais diferentes poderão estar em camadas alternadas numa mesma manta 

impermeabilizante para reduzir a ingressão da radiação ultravioleta. A alternância de 

materiais proporciona um meio heterogêneo e age como obstáculo às ondas 

solares. A ordem dos materiais é relevante para a ingressão da onda solar à camada 

impermeabilizante e serve como agente resistente.  

 

4.8 A reflexão das argamassas 

 

A reflexão das argamassas consiste na mudança de direção de propagação 

de ondas solares que incidem entre meios distintos, a superfície refletida e o 

ambiente externo e retorna para a fonte solar, caso não haja impedimentos. O 

formato da superfície, o tempo dispendido na aplicação da pasta de cimento, o traço 

da argamassa influem na superfície e no meio que refletirá as radiações solares. 

 A pela forma que a radiação solar é refletida na superfície da argamassa 

podemos prever por meios não destrutivos sua vida útil, desempenho e durabilidade. 

A capacidade de reflexão da argamassa explica sobre o seu traço, a cor do 

comprimento de onda e a intensidade da radiação solar que penetra no meio. A 

radiação solar ao penetrar a argamassa interfere indefinidamente nas reações no 

estado fresco e no estado endurecido da mesma. O comprimento de onda interfere 

na reflexão da radiação. As cores da argamassa influenciam sua capacidade de 

refletir e a radiação absorvida pela pasta de cimento.  
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O índice de reflexão da argamassa está relacionado diretamente com a 

condutividade de calor dentro da mesma. Quanto maior a reflexão, menor a 

condução de calor para o interior da edificação, mais rapidamente a energia solar 

será dissipada. O estudo das argamassas é interessante para se conhecer a 

deformabilidade das pastas de cimentos e o seu comportamento sob a radiação 

solar. As pastas de cimento são comuns na composição do concreto., existem várias 

semelhanças. 
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5  CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

 

5.1 Conclusões e sugestões para futuras pesquisas 

 

Neste trabalho, identificou-se a influência do clima tropical no 

comportamento dos materiais que atendam às particularidades das construções 

localizadas nestas regiões. A pesquisa descreveu a influência da radiação solar nos 

materiais de construção com ênfase em concreto armado em regiões de climas 

tropicais.  

O estudo mostrou-se qualitativo e caracterizou as particularidades referentes 

ao desempenho dos materiais nas regiões tropicais. No entanto, fazem-se 

necessários trabalhos aprofundados de forma experimental e numérica acerca das 

considerações apresentadas nessa pesquisa. 

Os efeitos da radiação ultravioleta e infravermelho na deterioração dos 

materiais de construção ainda precisam ser sistematizados na literatura. As 

propriedades das ondas térmicas dos materiais são desconhecidas. A condutividade 

térmica do concreto é fortemente influenciada pela umidade relativa do ar e 

temperatura. A composição mineralógica dos agregados também interfere na 

condutividade térmica do concreto. As condições climáticas influenciam as 

condições de cura e as fissuras decorrentes da retração do concreto. A temperatura 

à qual o concreto é exposto pode ter dois efeitos opostos sobre a fluência. Os efeitos 

da deformação por fluência é de carregar precocemente a estrutura devido às 

condições climáticas. Recife carrega precocemente às estruturas e não há 

considerações de projeto que considerem essa fluência. De acordo com o gráfico 

apresentado neste trabalho também é observado que quando a estrutura está 

submersa, não há fluência. 

Quanto à refletância dos materiais trata-se de uma forma indireta de analisar 

o desgaste e sua vida útil através de sua superfície sujeita às condições ambientais. 

Quanto às argamassas, a radiação solar ao penetrá-la interfere nas reações 

no estado fresco e no estado endurecido. 

A radiação intensa das regiões tropicais ativa e acelera os processos físicos, 

químicos e fotoquímicos dos polímeros. Os plásticos tem suas cadeias funcionais 
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fortemente alteradas sob condições de pressão e calor a que estão sujeitas as altas 

temperaturas. A condutibilidade térmica do material é modificada face às condições 

de calor. O módulo de elasticidade, a densidade dos materiais e a condutibilidade 

térmica são indiretamente influenciados pela temperatura. Conforme a densidade do 

plástico, a influência da temperatura do ambiente pode ser diferente. Com o 

aumento da temperatura o plástico conduz melhor. 

 

5.2 Sugestões para estudos posteriores 

 

Alguns assuntos têm a necessidade de serem abordados de forma 

experimental e numérica. Seguem alguns assuntos que se referem a estudos 

futuros: a correlação das variações de temperatura e umidade relativa do ar com o 

surgimento de fissuras em argamassas de revestimentos externos; o monitoramento 

da velocidade do vento e a temperatura do concreto; a correlação da taxa de 

evaporação de água no concreto e ganho de resistência inicial sob condições 

climáticas. 
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