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Introdução

O concreto comparado com outros materiais é considerado o mais versátil e de
uso mais difundido devido as suas características. Porém, nos últimos anos, se tem
apresentado diversas causas de deterioração do concreto como Mehta1: Os ciclos de
molhagem e secagem, agentes químicos agressivos, corrosão das armaduras, agentes físico-
químicos agressivos, sendo a principal deles causado pela corrosão das armaduras. Como
exemplo, de um caso real no sul do Brasil se pode destacar uma pesquisa realizada por
Guimarães3 sobre o desempenho do concreto no Terminal de Conteiners-TECON complexo
portuário da cidade do Rio Grande – RS. Podem-se verificar a olho nu (inspeção visual)
manchas de corrosão. Na (Foto 1.1), por exemplo, foram observadas manchas de oxidação
onde a ferragem possuía um cobrimento muito pequeno.

Foto 1.1 - Paramento no Trecho 4 - viga e laje
FONTE: Guimarães3

Metodologia
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Com o objetivo de avaliar o percentual de cloretos nos Tetrápodes no extremo sul
do Brasil (Rio Grande – RS), Guimarães et al.4 realizaram uma pesquisa onde foram colhidas
amostras em 4 micro climas denominados de MLLS, MLLM, MLOM e MLOI no molhe leste
da Barra do Rio Grande. Depois de extraídas, as amostras foram enviadas ao laboratório e a
partir daí foram traçados os perfis de cloreto. Após uma análise gráfica, ficou evidente a
importância de se avaliar o comportamento dos perfis de cloreto nos Tetrápodes ao longo do
tempo, pois esses perfis, já 5 anos apresentaram valores muito altos, ou seja, na profundidade
de 100 mm apresentaram valores superiores a 0,4% em relação a massa de cimento (valor
responsável pela despassivação do aço e desencadear possível corrosão).

Figura 5: Perfil de cloretos ao longo da profundidade dos Tetrápodes aos 5 anos de idade.
FONTE: Guimarães et al.4

Por isso, aos 10 anos de idade, foram retiradas novas amostras nos respectivos
ambientes para avaliar o comportamento dos perfis de cloretos nos tetrápodes. A seguir são
apresentados, passo a passo, de forma resumida os métodos utilizados para a coleta de
amostras nos tetrápodes.

A) Coleta de amostras – As amostras são colidas em quatro micro climas MLOI, MLLM,
MLLS e MLOM aos 10 anos de idade, sendo que para a idade de 5 anos já temos os
resultados de 2 perfis, ou seja, MLLOI e MLLM.  Os equipamentos utilizados na coleta das
amostras são:

- Furadeira – A amostra é extraída com furadeira especial e o material é extraído em
camadas de 5 mm até a profundidade de 40 mm.
- Frasco Lavrador (pisseta) - O frasco lavrador, sem água é utilizado para limpar
totalmente o furo a cada coleta de amostras (a cada 5 mm), com o objetivo de obter
precisão nos resultados.
- Escalímetro - O escalímetro é utilizado para medir a profundidade de coleta em cada
furo, ou seja, a cada 5 mm e ter uniformidade de distância entre os mesmos.
- Recipiente para armazenar o material – São utilizados recipientes para armazenar o
material extraído.

mailto:E-mail:atcg@vetorial.net


B) Perfis de cloretos – Após a coleta das amostras, as mesmas são enviadas ao laboratório.

C) Comparação dos perfis – Após traçados os perfis de cloreto, os perfis de 10 anos serão
comparados com os de 5 anos Guimarães et al.4.

Referências Bibliográficas

1. MEHTA, P. Kumar. Durability of Concrete – Fifty Years of Progress? Colóquio
Internacional sobre Avanços nas Tecnologias de Produção e Reparos de Concretos em Meios
Agressivos. Escola Politécnica da USP, São Paulo, 1992.

3. GUIMARÃES, A.T.C. Vida útil de estruturas de concreto armado em ambientes
marítimos. Tese apresentada para a obtenção do título de doutor em engenharia civil à Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

4. GUIMARÃES, A.T.C.; BANDEIRA, F.; GUIMARÃES, D.; PENNA, L. Durabilidade
de Tetrápode de Concreto Contaminado com Íons Cloreto: Estudo de caso.


