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RESUMO
O ambiente marinho é reconhecidamente agressivo às estruturas de concreto. A influência
do ambiente marinho na durabilidade das estruturas de concreto depende do micro-clima no
qual a região da estrutura se encontra, podendo, cada um dos micro-climas característicos do
ambiente marinho, atuar de forma específica, com reações características. Os agentes
agressivos presentes no ambiente marinho provocam tanto a corrosão das armaduras quanto a
corrosão do concreto (matriz de cimento).
Este trabalho apresenta, de forma resumida, uma caracterização do ambiente marinho
quanto à agressividade às estruturas de concreto armado, as reações características entre as
substâncias agressivas e os compostos/componentes da estrutura e um estudo de caso sobre a
variabilidade desta agressividade ao longo de um ano de monitoração, para uma região
costeira brasileira. O enfoque principal desta análise é o pH da água do mar. Foram utilizados
dados de uma monitoração de compostos na Enseada de Camboriú, em Santa Catarina, no
período de um ano. Após este monitoramento pode-se comprovar que a água do mar apresenta
pH praticamente constante durante o ano, mesmo com aporte de esgoto e nos períodos de
chuva.
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1. INTRODUÇÃO
No ambiente marinho são encontrados vários agentes que atuam negativamente sobre as
estruturas de concreto reduzindo seu desempenho, e que podem ser agrupados em agentes
químicos, agentes físicos e agentes biológicos. Normalmente a ação destes agentes acontece
simultaneamente [12].
Segundo Mehta e Monteiro [9], no ambiente marinho, a água salgada é o principal agente
responsável por processos físicos e químicos de degradação. Isto se explica pelo fato de que
na água do mar é possível se encontrar todos os elementos naturais conhecidos da tabela
periódica, cada um em uma determinada proporção. É importante lembrar que a concentração
destes elementos pode variar consideravelmente com a localização, tempo, estação do ano e
especialmente com a atividade biológica [16].
Quando se considera a durabilidade das estruturas de concreto presentes no ambiente
marinho costeiro, o aspecto menos estudado é o efeito do pH da água do mar, por este motivo
este trabalho visa esclarecer alguns pontos, geralmente polêmicos, com relação ao pH da água

do mar; seu valor, suas variações e se ele é prejudicial ou não às estruturas de concreto. Estes
aspectos deverão ser tratados tendo como base uma pesquisa de campo apresentada por
Morelli [11] onde foram monitorados vários aspectos relativos à composição e características
da água do mar na Enseada de Camboriú (SC), durante o período de um ano.

2. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE MARINHO
Neste trabalho serão apresentados aspectos de interesse aos estudos sobre durabilidade de
estruturas de concreto inseridas em ambiente marinho costeiro. Serão abordados temas como
a composição da água do mar e seu pH, buscando embasar os demais itens do presente
trabalho.
2.1. Composição da água do mar
Os Oceanógrafos classificam os elementos distribuídos nos oceanos e seus diversos
estados químicos, segundo a ordem de grandeza de sua concentração em 3 grupos: Elementos
Inorgânicos Maiores 1 (Cl, Na, S, Mg, Ca, K) Elementos Menores 2 (Br, C, Sr, B, Si, F), e
Elementos Traços 3 (N, Li, Rb, P, I, Fe, Zn, Mb) [16]. Segundo este mesmo autor [16], estes
elementos estão sempre presentes na água do mar como componentes de certos compostos
químicos. Alguns compostos, como os que contêm Sódio e Potássio, são muito estáveis,
enquanto outros, como os que contêm Silício e Magnésio, são relativamente instáveis.
Como pode ser observado na Figura 1, adaptada do trabalho de Kiera Magee [22], os seis
íons mais abundantes da água do mar, que compõem juntos em torno de 99% dos sais do mar,
são Cl-, Na+,
, Mg2+, Ca2+, K+ .

1

Elementos Inorgânicos Maiores são aqueles que se apresentam em quantidades maiores que 100 partes por
milhão (ppm), ou 100 mg por litro.
2

Elementos Menores são aqueles que se apresentam em quantidades maiores que 1 ppm e menos que 100 ppm.
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Elementos Traços são aqueles que se apresentam em quantidades menores que 1 ppm.

Figura 1 – Proporção entre os principais elementos constituintes de uma típica amostra de
água do mar com salidnidade de 35. Adaptada de Kiera Magee [22].
A relativa estabilidade dos compostos químicos é importante no controle da composição
geral dos oceanos. Alguns elementos concentram-se permanentemente nos oceanos enquanto
outros estão rapidamente passando pelo sistema oceânico e acabam precipitados no fundo do
mar. Em outras palavras, o tempo de residência dos diferentes elementos nos oceanos pode ser
extremamente variável [16].
Historicamente a composição da água do mar tem sido estudada com grande ênfase,
principalmente durante o século 19, culminando com o estudo definitivo de Dittmar em 1870,
onde, após a análise de milhares de amostras de água de todos os oceanos, comprovou que,
embora a quantidade total de sais dissolvidos seja variável, as proporções dos elementos
principais são constantes e que a salinidade normalmente pode variar de 33 a 37 em oceano
aberto, mas em áreas fechadas e locais onde as condições são apropriadas à amplitude pode
variar entre 28 a 40 ou mais. No entanto uma média global de salinidade aceita para todos os
oceanos é de 35 partes por mil [6, 21].
A concentração de sais da água do mar varia segundo a profundidade, a temperatura, a
latitude e a proximidade da costa [2]. Um exemplo disto pode ser observado na Figura 2 que
apresenta a variação espacial da salinidade no Oceano Atlântico Sul. Segundo Riley e Hirrou
[15], a concentração dos principais componentes da água do mar pode variar conforme a
influência de diversos processos tais como a evaporação, formação e derretimento das
geleiras, aporte fluvial e a própria chuva. Cabe lembrar que todos estes efeitos sofrem
variações também ao longo das estações do ano [6,2].

Figura 2 – Variação da salinidade no Oceano Atlântico Sul. Os números pretos correspondem
à salinidade, enquanto que os verdes, à profundidade que atinge a massa d’água superficial. É
importante salientar que estes valores apenas ilustram as variações espaciais (com a latitude)
em um período de tempo específico [21].
2.

pH

A salinidade e a temperatura influenciam diretamente nas características físico-químicas da
água do mar, por exemplo, alterando a densidade de uma massa d’água que acaba
influenciando também na distribuição dos seres vivos e indiretamente podendo alterar o pH
[6].
Em uma determinada massa d’água os elementos que contém Carbono, Oxigênio,
Nitrogênio e Fósforo, também denominados elementos constituintes, apresentam-se sob a
forma de bicarbonatos, fosfatos e nitratos dissolvidos, e estes variam principalmente sob o
efeito da atividade biológica que exerce uma forte influência sobre a variação do pH.
É importante também considerar a influência dos elementos nutrientes na atividade
biológica dos mares e oceanos, pois existe uma relação muito forte entre a disponibilidade de
nutrientes e a produtividade dos oceanos; além do que toda a cadeia trófica depende desta
produtividade primária, e que, de alguma forma, acaba afetando a velocidade de degradação
das estruturas de concreto inseridas em ambientes marinhos.
Na verdade, como citado anteriormente, o pH da água do mar acaba sendo fortemente
influenciado pela atividade biológica, nos processos de fotossíntese, respiração e excreção.
Além disto, à água do mar é considerada uma solução ligeiramente alcalina, sendo que a
variação média do pH encontra-se entre 7,5 e 8,4 [6]. Por possuírem esta pequena faixa de
variação de pH, os oceanos são considerados uma grande “solução tamponada”. Isto se deve
às reações entre o Dióxido de carbono no ar (CO2), Ácido carbônico (H2CO3) e o Carbonato
de cálcio (CaCO3). O gás carbônico, rejeito respiratório e ponto de partida para a fotossíntese,
quando borbulhado em água sofre dissolução, formando Ácido carbônico e desta forma
reduzindo o pH. Por sua vez o Ácido carbônico reage com o Carbonato de cálcio provocando
uma elevação o pH conforme pode ser observado na reação abaixo:

Os íons de Hidrogênio, provenientes da dissociação do Ácido carbônico são, em parte,
formam os íons de Bicarbonato (HCO3-) a partir de íons de Carbonato, derivados da
dissociação do Carbonato de cálcio (CaCO3), resultando assim no efeito de tamponamento da
água do mar.

3. AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE MARINHO ÀS ESTRUTURAS DE
CONCRETO
A maioria dos estudos sobre a durabilidade de estruturas de concreto em ambiente marinho
resume-se nos temas de corrosão de armaduras ou ataque por sulfatos. A corrosão das
armaduras é uma das patologias mais preocupantes, do ponto de vista estrutural e econômico;
no entanto, ela é significativa em zonas de variação de marés, como pode ser visualizado na
foto apresentada na Figura 3, a seguir; nota-se a repetibilidade do ataque em uma mesma zona
dos pilares, e zonas de atmosfera (aéreas). O maior ataque nestas regiões deve-se ao acesso da
água e do Oxigênio, necessário à reação de corrosão. Essa observação também é válida para o
ataque por sulfatos, sendo que neste caso, o ataque ocorre à matriz de cimento.

(a)

(b)

Figura 3 – Ataque característico devido à corrosão de armaduras em zona de variação de
marés – (a) vista inferior da passarela da plataforma; (b) vista lateral dos pilares – Plataforma
de Atlântida – RS – Fotos: Maryangela G. de Lima – Data: 1987
Devido a essas características diferenciadas de ataque, muitos códigos de normalização
apresentam o ambiente marinho dividido em diferentes zonas, como pode ser visualizado nos
dois exemplos a seguir (Figura 4). Essa divisão por zonas se caracteriza pelo distinto acesso
de Oxigênio e de umidade (forma com que a água entra em contato com a estrutura).

(a)

(b)

Figura 4 – Apresentação das distintas regiões (zonas) de agressividade às estruturas de
concreto armado – (a) [18], (b) [24]
Assim, cada uma das zonas apresentadas na Figura 4, apresenta suas principais
características de degradação, a saber: [8, 2]
a) Zona de atmosfera marinha: nesta região a estrutura recebe, apesar de não estar em contato
com a água do mar, uma quantidade razoável de sais, capaz de produzir depósitos salinos
na superfície, onde se produzem ciclos de molhagem e secagem. Os ventos podem carregar
os sais na forma de partículas sólidas ou como gotas de solução salina contendo vários
outros constituintes. A quantidade de sais presente vai diminuindo em função da distância
do mar, sofrendo influência da velocidade e direção dos ventos predominantes. Vários
estudos caracterizam a mobilidade dos íons, em especial o Cloreto, em atmosferas

marinhas; dentre eles pode-se destacar, no Brasil, o de Meira e Padaratz [10], onde foram
medidos Cloretos a distâncias consideráveis da praia, destacando as concentrações
significativas até 200m; os autores também apresentam que, após o primeiro quilômetro, as
concentrações medidas são pouco significativas. O mecanismo principal de degradação
presente nesta zona é a corrosão das armaduras pela ação dos íons Cloreto;
b) Zona de respingos: é a região onde ocorre à ação direta do mar, devido às ondas e aos
respingos. Os danos mais significativos são produzidos por corrosão das armaduras pelos
íons Cloreto e por erosão, devido às ondas;
c) Zona de variação de marés: esta região está limitada pelos níveis máximos e mínimo
alcançados pelas marés e, devido a isso, o concreto pode encontrar-se quase sempre
saturado, dependendo das condições climatológicas e com uma crescente concentração de
sais. A degradação acontece devido à ação dos sais agressivos (ataque químico), corrosão
de armaduras (devido à presença de Cloretos), ação das ondas e outras substâncias em
suspensão (abrasão) e microorganismos;
d) Zona submersa: o concreto nesta região encontra-se permanentemente submerso. A
degradação acontece pela ação de sais agressivos (sulfato e magnésio) e pela ação de
microorganismos, que em casos extremos, pode gerar a corrosão biológica das armaduras.
A agressividade de cada uma destas zonas possui características próprias, que sofrem
influência de diferentes fatores, entre eles a temperatura. Segundo DURACRETE [18], a
temperatura da água próxima à superfície dos oceanos varia de um mínimo de –2oC (ponto de
congelamento da água do mar) até um máximo de aproximadamente 30oC. A temperatura
diminui rapidamente com o aumento da profundidade e estaciona em valores entre 2 e 5oC,
em profundidades entre 100 e 1000m ou mais; já as condições de temperatura na zona de
variação de marés e de respingos são mais difíceis de serem descritas; são condições que
sofrem influência da temperatura do ar e da água do mar; das ondas e dos efeitos das marés,
juntamente com as diferenças de temperatura entre o ar e a água, podem expor partes da
estrutura a ciclos de molhagem/secagem e calor/frio capazes de destruir o mais forte dos
materiais.
Sobre este tema, Mehta e Monteiro [9] apresentam que as condições de temperatura em um
ambiente marinho podem ser agrupadas em 4 diferentes níveis, conforme apresentado no
gráfico da Figura 5. São elas:
• frio, com temperaturas de congelamento da água do mar;
• temperaturas, com intervalos de média entre 10 e 20oC, raramente apresentando
condições de congelamento e chuva moderada;
• altas temperaturas com baixas umidades relativas, como os climas desérticos,
excedendo 45oC e pouca chuva;
• altas temperaturas e altas umidades relativas, como os climas tropicais, com
temperaturas médias anuais não excedendo os 30oC.

Figura 5 – Influência da temperatura nas zonas de variação de marés e respingos no
desempenho de estruturas em ambiente marinho [9].
Os códigos de normalização internacionais apresentam detalhamento com relação às
características de cada uma destas “zonas”, mostrando suas importâncias e procedimentos
para aumentar a durabilidade das estruturas a elas expostas. A normalização nacional, após a
última atualização/revisão [1] incluiu também, ao dividir os ambientes onde as estruturas
estarão inseridas, as diferentes zonas marinhas. Na Tabela 1 é reproduzido este detalhamento
e as considerações apresentadas pela nova NB-1 [1].
A nova NB-1, mesmo considerando vários aspectos referentes à classificação dos
ambientes, ainda faz pouca referência a essas diferentes zonas, sendo as referências
apresentadas em uma de suas tabelas, da qual ser extraíram as linhas referentes ao tema em
questão (Tabela 1).
Tabela 1 – Considerações da norma nacional sobre a agressividade do ambiente marinho –
Classes de agressividade ambiental em função das condições de exposição (retirado na NB-1
[1])

Sendo que as classes de agressividade citadas na Tabela 1 significam [1]:
• classe II – agressividade média – risco de degradação pequeno da estrutura
• classe III – agressividade forte – risco grande de degradação da estrutura
Além disso, a NB-1 [1] especifica que, quando o risco de contaminação por cloretos for
alto, deve-se enquadrar este trecho da estrutura na Classe IV. É o caso da zona de respingos de
maré. Sendo a Classe IV a classe de agressividade muito forte, ou seja, de risco elevado de
degradação da estrutura.

As classificações apresentadas pela NB-1 [1] foram baseadas e podem ser complementadas
pela norma da CETESB [23], que apresenta na tabela referente aos tipos de agressividade e
valores limites para a avaliação do grau de agressividade, a classificação de agressividade do
ambiente em função da concentração dos íons presentes na água em contato com as estruturas
de concreto. Os itens desta tabela referentes ao ambiente marinho estão reproduzidos a seguir
(Tabela 2).
Tabela 2 – Tipos de agressividade e valores limites para a avaliação do grau de agressividade
[23]

O grau de agressividade apresentado na Tabela 2 deve ser acrescido ou reduzido de um
grau de acordo com os atenuantes ou agravantes presentes no meio. Entre os atenuantes estão
aquelas situações em que a água entra em contato com o concreto após os 28 dias após a
execução da estrutura, a água agressiva entra em contato com a estrutura apenas algumas
vezes por ano ou o concreto da estrutura se encontra envolvido por terreno coesivo (baixa
permeabilidade). Como condições agravantes têm-se os casos onde a água está em
movimento, quando o nível da água varia com freqüência provocando ciclos de molhagem e
secagem, quando existe pressão hidráulica unilateral, temperaturas da água em contato
superiores a 45oC ou a estrutura possui sessão delgada. Estas condições estão sempre
relacionadas com um concreto de referência com consumo de 300kg/m3 e relação a/c de 0,60
que se encontra enterrado em solo ou areia com coeficiente de permeabilidade maior ou igual
a 10-3cm/s e com cura inferior a 28 dias, em contato com água em repouso.
Com esta subdivisão em ambientes com características próprias de agressividade
apresentam-se a seguir os elementos químicos, físicos e biológicos de degradação das
estruturas de concreto, buscando caracterizar os efeitos de cada um deles.
3.1. Agentes químicos de degradação
A agressividade química do ambiente marinho se deve principalmente aos sais que se
apresentam dissolvidos na água do mar, que são: Cloreto de sódio, Cloreto de magnésio,
Sulfato de magnésio, Sulfato de cálcio, Cloreto de cálcio, Cloreto de potássio, Sulfato de
potássio e Bicarbonato de cálcio. Para um concreto submetido à ação da água do mar são

prejudiciais, em primeiro lugar, os sais de magnésio e de sulfato, sendo que esta ação ocorre
em longo prazo [8].
A agressividade do ambiente marinho às estruturas de concreto deve, assim, ser dividida
em dois aspectos completamente distintos, com características de ataque distintos: uma
relativa à degradação do concreto, pela ação dos sais agressivos; outra pelos processos de
corrosão das armaduras, devido a presença de íons Cloreto e a alta umidade do ambiente [8].
3.1.1. Corrosão do concreto
O processo de degradação do concreto devido à ação do ambiente marinho é composto por
um número grande de reações químicas que acontecem de forma simultânea ou não. Se
considerarmos cada íon de forma isolada, pode-se dizer que a água do mar apresentaria um
grau de agressividade tão elevada que impossibilitaria o uso do concreto neste ambiente; no
entanto, devido a ação conjunta, a degradação provocada é inferior a esperada. Para entender
esse fenômeno é importante considerar o efeito da presença dos íons Cloreto juntamente com
os íons Sulfato. Os íons Cloreto inibem ou amenizam a ação dos íons Sulfato, pois são
capazes de reagir com os Aluminatos de cálcio do cimento (componente suscetível a ação dos
Sulfatos) dando lugar a um tipo de Cloroaluminato de cálcio hidratado (Sal de Friedel), que
apresenta volume bem menor do que a Ettringita (produto final da reação entre o C3A e os
Sulfatos), impedindo ou reduzindo a ação dos íons Sulfato [8].
Assim, podem-se apresentar as equações a seguir, características da ação de íons sulfato:

Na ausência de Cloretos o gesso secundário pode reagir com o C3A do cimento, formando
produtos expansivos, como pode ser observado na reação a seguir:

Na presença de Cloretos (água do mar) existe uma competição e o íon Cloreto reage com o
C3A do cimento da forma apresentada na reação abaixo:

No entanto, se o clinquer do cimento apresenta uma grande quantidade de C3A e o grau de
saturação é elevado, os Cloretos existentes na água do mar não podem evitar completamente a
formação de Ettringita; por isso a recomendação de uso de cimentos com baixos teores de
C3A em ambiente marinho.
O ataque por sulfatos é a degradação mais significativa que acontece no concreto em
contato com a água do mar. No entanto, outras reações menos significativas também
acontecem e podem ser visualizadas na Figura 4.

(a)

(b)

Figura 4 – (a) ataque das camadas de concreto em função da profundidade e dos gases
dissolvidos [8]; (b) esquema da corrosão provocada pela água do mar: 1 - zona de lixiviação,
2 – zona de corrosão por sulfatos, 3 – parte da zona de corrosão por sulfatos onde predomina
a formação de gesso e 4 – zona de corrosão pelo Magnésio [2]
Com relação ao efeito produzido na superfície do concreto (zona A – Figura 4(a)) pela ação
do Anidrido carbônico dissolvido na água do mar convém ressaltar que, à medida que a
profundidade aumenta, a proporção de gases dissolvidos se reduz substancialmente; devido a
isso o efeito desta degradação é bastante reduzido quando o elemento estrutural se encontra
totalmente submerso; também, com a carbonatação do Hidróxido de cálcio dissolvido nos
poros, se obtém uma camada mais impermeável, que dificulta a hidrólise dos Silicatos de
cálcio. O processo desenvolvido pode ser apresentado através das reações simplificadas a
seguir.

Na camada interior adjacente a capa carbonatada (zona B – Figura 4(a)), os sais de
Magnésio (Cloretos e Sulfatos) reagem com a portlandita dando lugar ao Cloreto de cálcio
solúvel ou Sulfato de cálcio, conforme apresentado nas duas reações abaixo.

Nesta faixa se produzem reações de troca. Os produtos das reações afloram na superfície e
o restante se deposita nos poros e fissuras do concreto, sendo um produto branco e espesso,
devido a presença de água.
Os sulfatos restantes e os combinados com o magnésio continuam o processo de difusão,
penetrando no concreto, formando uma terceira faixa (zona C – Figura 4(a)), onde ocorrem

reações de expansão, que só acontecem no caso do cimento possuir um alto teor de C3A e que
o Cloreto não o tenha consumido.
Os limites destas 3 faixas não são fixos e variam constantemente com o avanço da
degradação do concreto.
A distribuição das zonas apresentadas explica porque os cristais de Sulfoaluminato
aparecem com pouca freqüência mesmo em circunstâncias propicias para sua formação.
Biczók [2] apresenta que os cristais de Sulfoaluminato de cálcio se destroem com relativa
rapidez em uma solução de sais de magnésio, o que acontece tão logo a zona de degradação
por Magnésio se desloca na direção da de corrosão por Sulfatos. Isto ocorre quando diminui a
difusão do Hidróxido de cálcio procedente das camadas internas do concreto, penetrando
assim a água do mar, carregada de sais de Magnésio, no interior do concreto.
3.1.2. Corrosão das armaduras
A corrosão das armaduras em ambiente marinho se dá basicamente pela ação do íon
Cloreto; também se sabe que os íons sulfato podem atacar os metais imersos no concreto, no
entanto esse ataque demora muito a acontecer uma vez que o sulfato tem que primeiramente
atacar a matriz de concreto para poder atingir as armaduras.
A penetração dos íons Cloreto se dá através de mecanismos de difusão principalmente. Tais
mecanismos dependem da presença de água. No entanto, em concretos permanentemente
saturados não se tem o desenvolvimento da corrosão (não em velocidades significativas), pois
também se faz necessária à presença do Oxigênio dissolvido na solução presente nos poros
para que a corrosão aconteça.
Os íons Cloreto provocam tantos danos quando se considera o fenômeno de corrosão das
armaduras porque um único íon pode reagir com os íons de Ferro em solução durante toda a
vida de uma estrutura. Os íons Cloreto, após a reação de dissolução do Ferro, retornam para a
solução presente nos poros do concreto, aptos a dissolver um novo átomo, não sendo
consumidos durante as reações de corrosão, como pode ser visualizado na equação a seguir:.
[3]

Os íons Cloreto removem os íons ferrosos das áreas catódicas (ou protegidas, no início do
processo). A formação dos hidróxidos ocorre, por exemplo, devolvendo os mesmos seis íons
Cloreto para a solução, como, por exemplo, na reação apresentada a seguir:
A corrosão provocada por íons Cloreto ocorre por pites, mecanismos em que se apresentam
pontos de corrosão na superfície da armadura. Estes pites podem chegar a seccionar a barra,
provocando ruptura da mesma em casos extremos. As fotos apresentadas na Figura 5 ilustram
o aqui exposto.

(a)

(b)

Figura 5 – Pites em barras de armaduras submetidas a ensaios de corrosão por íons cloreto
(a) foto sem aumento; (b) micrografia – aumento de 50 vezes [7]
Apesar do mecanismo de corrosão por cloretos ser predominante no caso de corrosão das
armaduras de estruturas em ambiente marinho, não se pode esquecer que a presença do
Dióxido de carbono nas atmosferas urbanas também contribui para esse processo de
degradação.

3.2. Agentes físicos de degradação
3.2.1. A movimentação da água do mar (Ondas, correntes e marés)
As forças da natureza provocam movimentação das águas dos oceanos e mares, gerando
não somente ondas, mas também as marés e correntes. Entre estas forças podemos citar:
• Atração exercida pelos astros;
• Energia solar;
• Perturbações atmosféricas;
• Movimentações do fundo marinho
O desequilíbrio da radiação solar origina ventos que levantam as ondas e produzem as
ondulações. A fricção do ar que se move e pressiona as camadas superficiais de água e são
transmitidas para as camadas mais profundas, acabam gerando uma considerável
movimentação de massas líquidas fazendo com que a coluna d’água não se mantenha
homogênea. Além disto existe a contribuição das ondas, que apesar de possuírem apenas
movimento de translação, possuem também movimentos aproximadamente circulares durante
seus movimentos ondulatórios [5].
A variação de densidade e temperatura das diferentes massas de água acaba gerando
correntes marinhas que são consideradas como verdadeiros rios dentro dos oceanos [5]. Na
costa brasileira as principais correntes encontradas, ou que exercem maior influência nas
áreas costeiras, são a Corrente do Brasil e a Corrente das Malvinas, que acabam influenciando

diretamente nas massas d’água costeiras que estão em contato direto com as estruturas de
concreto.
É a partir da movimentação das correntes e de fenômenos meteorológicos, que acontece o
fenômeno de ressurgência. Ressurgência é um movimento vertical da água que acaba trazendo
para a superfície a água de maiores profundidades. No Brasil o principal ponto de
ressurgência encontra-se no estado do Rio de Janeiro na região de Arraial do Cabo.
Dentro dos processos de movimentação da água do mar são as ondas e as marés que
possuem efeitos diretos na degradação das estruturas de concreto. As correntes apresentam
uma ação indireta influenciando na concentração dos compostos químicos e na composição
do material carreado em suspensão, os quais poderão ter ação direta na erosão ou ataque
químico às estruturas.
Como efeito da ação das marés, uma estrutura exposta passa por ciclos de molhagem/
secagem, calor/frio. As marés variam entre 0,5m, em algumas localidades, até 15m em outras.
A variação das marés no oceano é geralmente pequena, quase sempre menor do que 1m; no
entanto, próximo à costa esta variação pode chegar a mais de 5m [18].
As ondas atuam na degradação das estruturas através do desgaste superficial provocado
por seu impacto contínuo. A variação das marés afeta, além da estrutura exposta ao ar livre e
que pode receber a água do mar diretamente ou apenas por respingos ou névoa (Figura 4),
também as partes das estruturas que estão sujeitas às variações do nível do lençol freático, que
possui características químicas bastante peculiares.
3.2.2. Vento
O vento tem uma grande importância como agente de degradação, pois atua no transporte
de íons, seja na forma de partículas sólidas e/ou através de gotas de solução salina, nos ciclos
de molhagem/secagem e de forma indireta na formação de ondas e correntes.
Além de agente de transporte do aerossol marinho, o vento age como um catalisador nos
ciclos de molhagem e secagem das estruturas favorecendo a precipitação ou formação de sais.

3.3. Agentes biológicos
Como visto anteriormente as características físico-químicas da água do mar são muito
favoráveis para o desenvolvimento da vida, sendo por este motivo a flora e fauna tão rica nos
oceanos [5].
Os principais organismos agressores às estruturas de concreto são os organismos
encrustradores que se fixam nas estruturas e que causam danos diretamente desgastando parte
da estrutura, ou de forma indireta, na produção de resíduos metabólicos, enzimas e ácidos.
Organismos como os moluscos, crustáceos, equinodermos e algas, que são exemplos de
encrustadores, afetam positiva e negativamente as estruturas de concreto. A forma negativa é
equivalente ao que já foi citado, provocam desgaste superficial ou aumento de peso das
estruturas; afetam positivamente pelo fato de servirem de anteparo para as ondas reduzindo
assim a ação direta destas [5].
Outro exemplo de efeito ambíguo é o das algas. Estas podem ser consideradas nocivas às
estruturas quando observadas como formadoras de compostos sulfurosos, Ácido carbônico e
Dióxido de carbono. Por ouro lado as algas em zonas submersas podem selar a superfície das
estruturas melhorando assim sua durabilidade [5].

4. ESTUDO DE CASO
Como citado anteriormente, a composição da água do mar pode variar em função da
proximidade com a costa, com a estação do ano ou ainda com a latitude. No entanto cabe a
este trabalho ressaltar a agressão do meio “marinho costeiro” sobre as estruturas de concreto
armado, em especial o efeito do pH da água do mar na durabilidade das estruturas de concreto
construídas neste meio.
Segundo a Worl Coast Conference [15], é na zona costeira que vive a maioria da população
mundial, aproximadamente seis em cada dez pessoas vivem dentro de um raio de 60
quilômetros do litoral. Com esta constatação é bastante fácil imaginar que a maioria das
principais cidades do mundo, ou os grandes centros urbanos mundiais estão de alguma forma
contribuindo para a modificação destas áreas, seja pelo aporte direto de esgoto e resíduos
industriais ou na contaminação dos recursos hídricos que acabam atingindo o mar.
Ao se tratar de variações química da água salgada próxima à costa, observa-se que, de
forma geral, as principais alterações acontecem em função do maior ou menor aporte de água
fluvial e esgoto. Tomando como exemplo o estudo feito por [11] na enseada de Camboriú
(SC), é possível se ter uma noção maior da ordem de grandeza da composição da água do
Oceano Atlântico, próximo a um centro urbano.
4.1 Caracterização da área de estudo
Para o estudo em questão foi escolhida uma região próxima à costa, sendo localizada na
cidade de Balneário Camboriú – SC. A Enseada de Camboriú está localizada na porção
Centro-Norte do litoral catarinense entre as latitudes 27º00S’,26º58´S e 48º37´W, 48º37´W,
no Município de Balneário Camboriú, possuindo uma extensão praial de aproximadamente
7000 metros, e recebendo água de 2 canais tributários, o Rio Camboriú (ao Sul) e o Canal do
Marambaia (ao Norte) (Figura 6).
4.2. Medições realizadas
Neste estudo, após um ano de amostragem mensal, entre setembro de 1994 e agosto de
1995, foram monitorados mensalmente 16 pontos amostrais distribuídos em 5 perfis
transversais à linha de costa e um na desembocadura do Rio Camboriú. As amostras de água
foram coletadas em 3 profundidades: superfície, meio4 e fundo 5 (Figura 7).
Os parâmetros físico-químicos: salinidade, temperatura, Oxigênio dissolvido e pH eram
medidos "in situ" com sonda multi-parâmetro, Horiba U10. Em cada ponto de amostragem
foram registradas também a profundidade total e a transparência da água, com um disco de
Secchi. As determinações de nutrientes (Amônio, Nitrito, Nitrato, Silicato e Fosfato) foram
feitas em um espectrofotômetro de luz visível com cubetas de 1 e 5 cm de trajeto óptico.
O Amônio era determinado no mesmo dia, enquanto os demais nutrientes (Nitrito, Nitrato,
Silicato, Fosfato) eram analisados no prazo máximo de 30 dias após a coleta, segundo
métodos espectrofotométricos descritos por Strikland e Parsons [14].
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Meio corresponde à profundidade equivalente a metade da distância entre a superfície e o fundo.

5

Fundo corresponde à profundidade que fica um metro acima do fundo.

Figura 6 - Localização da área de estudo [11].

Figura 7 - Localização dos pontos amostrais na área de estudo [11].

4.3. Apresentação e discussão dos resultados
Após as medições realizadas é possível dizer que os parâmetros Salinidade, pH, Amônio,
Nitrito, Silicato e Fosfato variaram conforme a flutuação da população na cidade, como
apresentado na Tabela 3.
Tabela 3 - Variação média, mínima e máxima de alguns parâmetros - Enseada de Camboriú período de setembro de 1994 a agosto de 1995.
Parâmetro

média min

max

Unidade de Concentração

Salinidade
PH
Amônio
Nitrito
Nitrato
Silicato
Fosfato

28,69 24,02
8,02 7,91
10,04 3,87
0,23 0,09
1,45
0,2
16,74 9,17
0,43 0,30

33,85
8,20
15,33
0,44
10,75
33,57
0,68

micro Mol
micro Mol
micro Mol
micro Mol
micro Mol

Os resultados dos valores médios mensais são apresentados nas Figura 8, onde se pode
observar a variação de cada um dos compostos medidos.

(a)

(c)

(b)

(d)

(f)

(e)
Figura 8 – continua na próxima página
Figura 8 - continuação

(h)
(g)
Figura 8 – Variação da média mensal de todos os 16 pontos coletados em cada campanha
amostral na Enseada de Camboriú. a) média mensal de salinidade; b) média mensal de pH; c)
distribuição das 3 formas nitrogenadas na Enseada de Camboriú, durante o período de estudo,
mostrando a grande predominância de Amônio; d) média mensal de Amônio; e) média mensal
de Nitrito; f) média mensal de Nitrato; g) média mensal de Silício; h) média mensal de
Fosfato[11].
Para destacar apresenta-se a seguir um gráfico que ilustra a variação média mensal dos
valores de pH medidos (Figura 9). Ressaltam-se os valores médios máximos e mínimos
obtidos, 6.74 e 8.19, mostrando a pequena variação apresentada mesmo em uma região onde
se tem o aporte de esgoto e períodos de chuvas intensas. Mesmo nas condições apresentadas,
os valores não são agressivos às estruturas de concreto, ficando a agressividade do ambiente
marinho sob a responsabilidade dos íons presentes.

Figura 9 – Variação do pH, considerando todos os pontos amostrais e realce dos valores
mínimos e máximos em cada mês [11].
Ao se comparar os valores da salinidade com a média apresentada para todos os oceanos
do mundo (35), verifica-se que na Enseada de Camboriú apresentou média um pouco inferior,
em função das variações da descarga fluvial devido não só a intensificação das chuvas no
período de verão, como ao aumento do lançamento de esgoto no mesmo período.
Após análise utilizando a norma CETESB [23] pode-se dizer que a variação apresentada
nos compostos medidos não muda a classe de agressividade do ambiente marinho em contato
com as estruturas de concreto, mesmo considerando-se aumento no aporte de águas pluviais e
a descarga de esgoto nos períodos de verão.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As medições realizadas mostram que a agressividade do ambiente marinho não varia
mesmo com grandes variações no aporte de efluentes ou devido às chuvas. O ambiente em
estudo, mesmo com o aporte de chuvas e águas residuais que, em uma primeira análise,
deveriam alterar a agressividade do ambiente, mantém-se com as mesmas condições e
mecanismos de degradação originais.
Segundo Fernandez Cánovas[4], a dissolução dos Hidróxidos de cálcio e magnésio na
presença de Cloreto de sódio, como é o caso da água do mar, acontece 4 vezes mais rápido do
que na água doce; no entanto, o Hidróxido de magnésio forma uma película protetora que
reduz a agressividade da água do mar. Isso resume todos os mecanismos e reações químicas
apresentadas referentes a corrosão (degradação) do concreto.
Com relação às medições de pH pode-se observar que mesmo com o aumento do
lançamento de esgoto, que possui um pH ácido, na água da enseada (água salgada) este se
manteve em um intervalo que permite dizer que a ação isolada do pH da água do mar sobre as
estruturas de concreto não reduz a durabilidade destas, uma vez que estes valores de pH não
afetam a durabilidade das estruturas.
Cabe ressaltar que o ambiente marinho é extremamente agressivo às estruturas de concreto
armado, seja pela corrosão do concreto ou de suas armaduras. Também é importante a
consideração do microclima em contato com a estrutura, fazendo com que os mecanismos de

degradação sejam acelerados ou retardados dependendo de condições de temperatura entre
outros.
Cabe aqui ressaltar a importância do uso de cimentos com teor baixo de C3A de forma a
reduzir e retardar a degradação por sulfatos. A nova NB-1 [1] apresenta uma tabela onde são
apresentadas características de concretos (fator a/c e classe de resistência à compressão)
adequados a cada classe de agressividade. Também são enumeradas recomendações como o
uso de cimentos com baixos teores de C3A em ambiente marinho (cimentos resistentes a
sulfatos).
Outro aspecto importante quando se pensa em uma construção em ambiente marinho, ou
qualquer outro notoriamente agressivo, é a garantia de um cobrimento mínimo, sendo sua
uniformidade tão importante quanto o fato de se ter esse cobrimento mínimo garantido.
Novamente aqui se deve resumir que a durabilidade de uma estrutura em um ambiente
agressivo, como é o caso do meio marinho, está ligada ao projeto bem realizado e a uma
execução cuidadosa.
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