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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo principal investigar a influência da variabilidade dos 
parâmetros relacionados aos modelos de penetração de cloretos nas estruturas de concreto 
armado. Para tanto, admitiu-se que o tempo para despassivação de uma estrutura pode ser 
modelado através da solução da função de erro da 2ª Lei de Fick (considerando a 
concentração superficial e o coeficiente de difusão de cloretos constante). Considerou-se que 
as variáveis que compõem os modelos citados são aleatórias, apresentando uma determinada 
média e desvio-padrão, com distribuição do tipo lognormal. Com isso, empregou-se a técnica 
da confiabilidade para determinar o índice de confiabilidade associado à vida útil da estrutura, 
através do processo de simulação de Monte Carlo. Os resultados mostraram que a adoção dos 
princípios de confiabilidade para a previsão da vida útil pode ser empregada na etapa de 
projeto das estruturas, a fim de que as mesmas possam ser construídas admitindo uma 
determinada probabilidade de falha para uma vida útil pré-estabelecida. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

No momento da realização de uma análise em qualquer ramo da Engenharia, deve-se 
ter em mente a grande quantidade de incertezas inerentes ao processo. De acordo com ANG e 
TANG (1984), tais incertezas estão associadas à variabilidade inerente do próprio fenômeno 
físico que se está estudando ou com imperfeições relativas à modelagem desse processo 
físico. Assim, se um fenômeno existente na natureza é essencialmente aleatório, o seu 
comportamento não pode ser descrito através de uma análise determinística, e deve-se incluir 
uma medida de variabilidade nas predições de comportamento. 

MELCHERS (1987) relata algumas fontes de variabilidade que podem ocorrer, 
acarretando as incertezas dentro da Engenharia. As incertezas existentes no processo de 
tomada de decisão estão relacionadas com a exata definição do estado limite para um 
determinado fenômeno. Um exemplo claro de uma incerteza desse tipo está relacionada à 
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definição dos estados limites últimos (ou de segurança) e dos estados limites de serviço. Já 
uma incerteza do tipo fenomenológica é originada sempre que existam falhas em alguma das 
etapas do processo construtivo de uma estrutura (planejamento/projeto, materiais, execução e 
utilização) que gerem outros problemas sobre qualquer aspecto do comportamento da mesma 
durante a sua construção, utilização normal e/ou quando da ocorrência de condições extremas. 

A incerteza que ocorre devido a deficiências na modelagem do fenômeno ocorre quando 
se emprega uma relação simplificada entre as variáveis para representar o comportamento real 
do fenômeno de interesse. As incertezas relacionadas à definição tanto dos modelos físicos de 
predição quanto das equações de estados limites admitidas estão inclusas neste grupo de 
indefinições.  

Um tipo de indefinição presente na análise de um determinado fenômeno diz respeito ao 
exato momento no tempo onde uma falha possa vir a ocorrer. Essa incerteza está diretamente 
relacionada com o nível de informação que é disponibilizada para a análise de um sistema 
estrutural. Por exemplo: se o engenheiro tem em mãos os valores reais das resistências dos 
materiais, das formas de carregamento atuantes e das efetivas dimensões dos elementos para 
uma estrutura em particular, há de se esperar que a incerteza sobre a predição do instante de 
falha seja menor do que se adotasse conhecimentos baseados no desempenho de estruturas 
similares em tal análise. 

As incertezas físicas estão diretamente associadas com a própria natureza aleatória das 
variáveis básicas. Tal problema pode ser minimizado caso haja uma grande quantidade de 
dados disponíveis para análise ou quando existe um rigoroso controle sobre todos os fatores 
intervenientes no processo de falha. As incertezas físicas de uma variável geralmente não são 
conhecidas no momento da realização das predições, devendo ser estimadas através das 
observações ou por análises subjetivas do fenômeno estudado. 

Estimadores estatísticos podem ser determinados a partir das informações sobre uma 
determinada variável básica (médias e desvios-padrão), a fim de serem usados como 
parâmetros de uma função densidade de probabilidade. Tais parâmetros não representam 
fielmente o comportamento da variável, pois observa-se que amostras distintas de dados 
geralmente produzem estimadores diferentes para uma mesma variável. Além disso, os 
estimadores mais empregados nas análises de probabilidade também são variáveis aleatórias, 
sendo mais uma fonte de incerteza incorporada às análises de confiabilidade (MELCHERS, 
1987). 

E por fim podem ser citadas as incertezas relacionadas às falhas humanas, que são 
incertezas resultantes do próprio envolvimento humano no projeto, construção, uso e análise 
de uma estrutura. 

Em função da grande quantidade de estruturas que vêm apresentando problemas 
relacionados à corrosão de armaduras induzida por cloretos (principalmente nas estruturas 
localizadas nas áreas salinas e industriais), vários pesquisadores estão estudando de forma 
sistemática tal fenômeno. Sabe-se que tanto as características do concreto quanto as condições 
ambientais têm uma grande importância nesse processo. Desta forma, a fim de prever 
adequadamente o tempo necessário para que os íons cloretos atinjam a armadura (onde no 
presente trabalho tal período de tempo será denominado de vida útil de projeto), é importante 
que se considere as variabilidades tanto das características do concreto quanto do ambiente, 
através da realização de uma análise de confiabilidade. 

Dentro deste conceito, a relação existente entre a aplicação dos princípios da 
confiabilidade e o fenômeno de penetração de cloretos para o concreto pode ser representada 
graficamente através da Figura 1 (ANDRADE, 2001).  
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Figura 1- Representação gráfica da relação existente entre o índice de confiabilidade, a 
probabilidade de falha e a penetração de cloretos para o interior do concreto (ANDRADE, 

2001) 

 
 Quando a estrutura é imediatamente inserida em um ambiente contendo cloretos (t = 
0), a confiabilidade da mesma é máxima, ou seja, a probabilidade de falha tende a valores 
muito próximos a zero. Contudo, à medida que os íons cloreto começam a penetrar pela 
espessura de cobrimento do concreto (d), o índice de confiabilidade tende a diminuir até o 
instante (t = T) onde ocorre a despassivação das barras. Vale salientar que esse teor de 
cloretos responsável pela despassivação seria igual à concentração crítica (Ccr), admitindo-se 
esta como sendo igual a 0,4% de cloretos em relação à massa de cimento (ANDRADE, 1988). 

Desta forma, com base nas considerações apresentadas até o presente momento, 
propõe-se tentar inferir o efeito do tipo de cimento e da agressividade ambiental na vida útil 
de projeto de uma estrutura em concreto armado – com relação ao período de despassivação 
por cloretos – a fim de fornecer dados para a atividade de projeto de estruturas novas, 
empregando-se para tanto os princípios de confiabilidade. 

 
2. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 
 
 Para a realização das análises de confiabilidade foi empregado o modelo proposto 
através da solução da 2ª Lei de Fick, que está representada através da Equação 1. 
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onde: 
 
  D = coeficiente de difusão (cm2/ano); 

C = concentração do soluto (kmol/cm3); 
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x  = distância a partir de um ponto de origem considerado (cm); e 
t = tempo (anos). 
 
A solução da mesma pode ser encontrada detalhadamente no trabalho de LIANG et al. 

(1999), onde emprega-se a transformada de Laplace, admitindo-se as condições de contorno 
explicitadas pela Equação 2 e pela Equação 3. 

 
C(x,0) = 0 → t = 0 (2) 

C(0,t) = Cs → x = 0 (3) 

 
Assim, a forma final para a solução da Equação 1, admitindo as condições de contorno 

apresentadas, é representada pela Equação 4. 
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onde: 
 

C(x,t) = concentração de cloretos no concreto nas proximidades da armadura em um 
tempo t (%);  

Ccr = concentração crítica de cloretos nas proximidades da armadura (%); 
Ci = concentração inicial de cloretos no concreto (admitida como sendo zero) (%); 
Cs = concentração de cloretos (constante) na superfície de concreto (%); 
x = espessura de cobrimento das armaduras (cm);  
t =  tempo de exposição (anos); 
D = coeficiente de difusão de cloretos (admitido como constante) (cm2/ano); 
erfc(z) = função complementar de erro de Gauss. 

A solução para tal equação em função de t é representada pela Equação 5.  
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 Apesar de se empregar a solução da função de erro como função de estado limite no 
presente trabalho, deve-se deixar bem claro que o tal lei não representa adequadamente o 
fenômeno de penetração de cloretos em uma estrutura, pois desconsidera o crescimento da 
concentração superficial e a diminuição do coeficiente de difusão de cloretos que ocorre nos 
elementos estruturais expostos (ANDRADE e DAL MOLIN, 2003). Contudo, tal formulação 
é de fácil resolução e vem sendo empregada por uma grande parcela da comunidade científica 
para prever a vida útil de projeto das estruturas. 

A fim de determinar os valores da concentração superficial e do coeficiente de difusão 
de cloretos realizou-se uma investigação experimental, onde foram confeccionados corpos-de-
prova cilíndricos (10 x 20 cm) através do método de dosagem IPT/EPUSP (HELENE e 
TERZIAN, 1993), onde o abatimento foi mantido fixo em 8 ± 1 cm e o teor de argamassa (α) 
foi igual a 49% para todos os traços. Foram empregados os seguintes materiais para a 
confecção dos corpos-de-prova de concreto: 
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• Tipos de cimento: Foram avaliados 2 tipos de cimento disponíveis no mercado brasileiro, 
o CP IV e o CP V, onde as suas características físicas e químicas estão apresentadas na 
Tabela 1 e na Tabela 2. 

 

Tabela 1- Características químicas dos cimentos analisados 

 Valor (%) 
Elemento Químico CP V CP IV 

MgO 1,78 4,39 
SO3 2,96 2,18 

Na2O 0,04 - 
K2O 0,82 - 
C3S - 66,63 
C2S - 8,58 
C3A - 6,02 

CaO livre 0,80 2,71 
Cinza volante 0 31,1 

Tabela 2- Características físicas dos cimentos analisados 

 Valor 
Parâmetro CP V CP IV 

Superfície específica Blaine (cm2/g) 4115 5000 
Início de pega (min) 172 269 
Final de pega (min) 252 - 
Densidade (kg/m3) 3130 2720 

1 dia 28,5 18,4 
3 dias 40,3 22,7 

Resistência à 
compressão 

(MPa) 7 dias 47,4 33,4 
 
• agregado miúdo: areia de origem quartzoza, onde as características físicas estão 

apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3- Características da areia empregada 

Propriedade Valor 
Dimensão máxima (mm) 4,8 

Módulo de finura  2,54 
Massa específica (kg/dm3) 2,61 
Massa unitária (kg/dm3) 1,51 

 
• agregado graúdo: pedra britada com dimensão máxima característica igual a 19 mm; e 
• água proveniente da rede pública de abastecimento. 

Após a dosagem, execução e moldagem todos os exemplares foram mantidos em cura 
saturada, sendo retirados aos 28 dias para a realização dos ensaios de resistência à compressão 
e durabilidade. 

Foram realizados os seguintes ensaios: 

• Abatimento do tronco de cone; 
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• resistência à compressão axial: 28 dias (2 corpos-de-prova por traço); 

• imersão em solução de cloretos: 

Aos 28 dias os corpos-de-prova foram revestidos no seu perímetro com uma camada 
impermeabilizante constituída por resina epóxi, deixando apenas a base e o topo dos 
espécimes sem nenhum tipo de tratamento, a fim de permitir apenas o fluxo unidirecional de 
cloretos. Após tal procedimento, os mesmos foram imersos em soluções de cloretos com 2 
concentrações distintas (1,5 M e 3,5 M); 

• medição dos teores de cloreto: 

Após 6 meses de imersão nas soluções, foram coletadas amostras de concreto para a 
determinação dos perfis de penetração de cloretos nos corpos-de-prova. O material foi 
retirado com uma furadeira de impacto a cada 5 mm da superfície dos espécimes, onde as 
amostras de concreto foram coletadas sob a forma pulverulenta. Enviou-se tal material para a 
determinação dos teores de cloretos totais, através de titulometria, nas amostras em 
laboratório.  

 Os dados empregados para realização das análises de confiabilidade estão 
apresentados na Tabela 4, onde os valores da espessura de cobrimento e da concentração 
crítica de cloretos foram mantidos constantes. Os valores do COV das variáveis foram 
extraídos de uma pesquisa bibliográfica realizada por ANDRADE (2001), que dizem respeito 
a concretos com características similares. Considerou-se que todas as variáveis aleatórias 
possuem uma distribuição do tipo lognormal, pois tal tipo de distribuição não admite valores 
negativos na resposta que podem gerar inconsistências nos resultados.  
 

Tabela 4 -Valores empregados para a realização das análises de confiabilidade 

Variável aleatória Média COV Distribuição 
Concentração superficial de cloretos (%)a Tabela 6 0,55 Lognormal 

Concentração crítica de cloretos (%)a 0,4 0,41 Lognormal 

Espessura de cobrimento (cm) 2,0 0,55 Lognormal 

Coeficiente de difusão de cloretos (cm2/ano) Tabela 6 0,75 Lognormal 

 aem relação à massa de cimento 
  
 Na realização das análises de confiabilidade empregou-se uma espessura de 
cobrimento pequena (2 cm), tentando simular uma situação desfavorável à vida útil da 
estrutura. Análises de confiabilidade simulando espessuras de cobrimento maiores, como 
exigido pelos novos códigos de dimensionamento, serão apresentadas no capítulo referente 
aos resultados e discussão (Figuras 8 e 9). 

Com tais valores, optou-se pela realização das análises considerando a situação mais 
desfavorável de execução de uma estrutura, ou seja, quando há uma grande variabilidade 
tanto do processo construtivo quanto das condições ambientais. Para a obtenção dos índices 
de confiabilidade empregou-se o Método de Monte Carlo (ANG e TANG, 1984), onde foram 
feitas 5000 simulações considerando a função de estado limite expressa pela Equação 5. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As características dos concretos produzidos experimentalmente estão apresentadas na 

Tabela 5. 
 

Tabela 5- Características dos concretos analisados 

Tipo de 
cimento 

Traço Abatimento 
(cm) 

Relação 
a/c 

Resistência à compressão 
média aos 28 dias (MPa) 

Consumo de 
cimento (kg/m3)

1 : 3,5 7 0,38 40,5 495,49 

1 : 5,0 8 0,45 34,3 376,75 

 

CP IV 

1 : 6,5 8 0,56 25,5 300,57 

1 : 3,5 8 0,37 51,4 497,00 

1 : 5,0 7,5 0,47 47,3 369,79 

 

CP V 

1 : 6,5 8 0,59 34,5 283,76 

 
 Para a realização das análises de confiabilidade no presente trabalho foram 
considerados apenas os dados referentes ao concreto com traço 1 : 5, considerando os dois 
tipos de cimento avaliados. Desta forma, foram calculados os valores da concentração 
superficial e do coeficiente de difusão de cloretos, através de ajustes dos dados experimentais 
obtidos com a Equação 5, através do Método dos Mínimos Quadrados, onde os resultados 
podem ser observados na Tabela 6. 
 

Tabela 6- Concentração superficial (Cs) e coeficiente de difusão de cloretos (D) ajustados pela 
solução da função de erro para os pontos analisados (t = 6 meses) – Traço 1 : 5,0 

Cimento Concentração da 
solução (M) 

Cs (%) D 
(cm2/ano) 

1,5 0,630 1,44 CP IV 
3,5 1,088 1,07 
1,5 1,244 1,88 CP V 
3,5 2,084 1,17 

 
 
 Com o aumento da concentração de cloretos na solução há um aumento da 
concentração superficial de tal material no concreto. Além disso, os coeficientes de difusão de 
cloretos, considerando as mesmas concentrações, tende a ser menor para o cimento CP IV do 
que o CP V. Resultados similares foram obtidos por PEREIRA (2001) e HOFFMANN 
(2001), onde as autoras verificaram, através da realização de ensaios acelerados de penetração 
de cloretos, que o CP V apresenta maiores valores do coeficiente de difusão que o CP IV.
  

A partir dos dados obtidos através de ajustes foram construídos gráficos apresentando 
os perfis de penetração, conforme apresentado na Figura 2 e na Figura 3 para o cimento CP 
IV e na Figura 4 e Figura 5, para o cimento CP V. 
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Figura 2- Melhor ajuste da solução da função de erro para os corpos-de-prova moldados com 

o cimento CP IV imersos em uma solução de concentração igual a 1,5 M  
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Figura 3- Melhor ajuste da solução da função de erro para os corpos-de-prova moldados com 

o  cimento CP IV imersos em uma solução de concentração igual a 3,5 M  
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Figura 4- Melhor ajuste da solução da função de erro para os corpos-de-prova moldados com 

o cimento CP V imersos em uma solução de concentração igual a 1,5 M 
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Figura 5- Melhor ajuste da solução da função de erro para os corpos-de-prova moldados com 

o  cimento CP V imersos em uma solução de concentração igual a 3,5 M  

 
Pode-se observar que quanto maior a concentração de cloretos na solução externa, 

maior o teor de cloretos a uma dada profundidade dos corpos-de-prova, onde tal situação é 
verificada para a grande maioria das amostras analisadas. Pequenas variações podem ser 
atribuídas às variabilidades existentes no processo de penetração, de retirada das amostras e 
na determinação dos resultados em laboratório. Observa-se também que o melhor ajuste da 
função de erro obtido desconsidera o efeito de pico observado normalmente na profundidade  
de 0,5 cm, conforme observado nas Figuras 3, 4 e 6. Para a obtenção desse melhor ajuste, 
foram desprezados os teores de cloretos presentes na superfície do concreto, como 
tradicionalmente é realizado em análises desse tipo. 

Além disso, o cimento CP IV apresentou um menor perfil de penetração de cloretos 
que o CP V, considerando as mesmas concentrações. Isso ocorre devido principalmente a dois 
fatores. O primeiro deles diz respeito às características químicas dos cimentos, pois o CP IV 
apresenta uma maior capacidade de fixação de cloretos que o CP V por ter uma quantidade 
maior de aluminatos. Resultados similares foram encontrados por MEDEIROS et al. (1999), 
onde os autores analisaram o comportamento do CP II F, CP II Z e CP IV em relação à 
penetração de cloretos. Os mesmos constataram que nos corpos-de-prova moldados com 
cimento CP IV a penetração de cloretos foi menor, em função do elevado teor de aluminatos 
presente nesse tipo de cimento. GJØRV & VENNESLAND (1979),  PAGE et al. (1981) e 
THOMAS et al. (1999) constataram, através de ensaios experimentais, que os concretos feitos 
com cimentos com escória de alto-forno e com cinza volante apresentam um menor 
coeficiente de difusão de cloretos que os exemplares moldados com o cimento comum, 
diminuindo a quantidade de cloretos livres na solução de poros do concreto. 

O segundo fator diz respeito à maior densificação microestrutural atingida pelo CP IV, 
em função das reações de hidratação características desse tipo de cimento. Com o decorrer do 
tempo há uma produção de CSH, através da reação pozolânica, levando a um refinamento do 
tamanho dos poros e modificando a distribuição dos mesmos na pasta endurecida, 
aumentando a resistência à penetração de cloretos (MEHTA e MONTEIRO, 1994; 
NEVILLE, 1997;  LI et al., 1999). 
 Na Tabela 7 estão apresentados os resultados dos tempos até a despassivação 
considerando a solução da função de erro (Equação 5), admitindo uma abordagem 
determinística, desconsiderando-se as variabilidades dos parâmetros básicos.  
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Tabela 7- Tempo para despassivação dos concretos avaliados considerando a solução da 
função de erro para os cimentos analisados – Traço 1 : 5,0 

Tipo de 
cimento 

Concentração da 
solução (M) 

Tempo para 
despassivação (anos) 

1,5 6,0 CP IV 
3,5 2,3 
1,5 1,1 CP V 
3,5 1,0 

 
 Observa-se que o cimento CP IV apresenta tempos para despassivação maiores que o 
CP V, considerando a mesma concentração de cloretos. Além disso, pode-se verificar que o 
cimento CP V, nas condições de exposição impostas no ensaio, apresenta uma baixa proteção 
às armaduras em relação à penetração de cloretos, onde a concentração crítica atingiria as 
barras localizadas a 2 cm da superfície da estrutura em apenas 1 ano de vida útil. Tal 
verificação pode ser ratificada através de uma análise da Figura 4 e da Figura 5, onde a 
concentração crítica de cloretos encontra-se próxima à posição das armaduras após um 
período curto de exposição (6 meses). 
 Devido a tal fato, as análises de confiabilidade ficarão restritas ao cimento CP IV. Para 
a realização das análises admitiu-se que o coeficiente de difusão de cloretos é constante ao 
longo do tempo. Os resultados das análises podem ser observados na Figura 6. 
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Figura 6- Índices de confiabilidade para o cimento CP IV (Traço 1 : 5,0) 

 Verifica-se que os valores dos índices de confiabilidade no tempo são muito pequenos, 
considerando os valores médios e as variabilidades impostas nas simulações. Uma 
probabilidade de falha de 50% para o concreto (com as características empregadas no ensaio)  
inserido em uma solução igual a 1,5 M  seria atingida em aproximadamente 4 anos, o que 
seria considerado um valor da vida útil de projeto completamente aquém do esperado para 
uma estrutura de concreto armado. Desta forma, uma medida que poderia ser adotada para 
aumentar o tempo para a despassivação de uma estrutura seria o aumento da espessura média 
de cobrimento das armaduras. Sendo assim, foram realizadas análises de confiabilidade 
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considerando, como alternativas para efeito de projeto, aumentos sucessivos da espessura de 
cobrimento às armaduras para valores iguais a 2, 3, 4 e 5 cm, mantendo a mesma 
variabilidade apresentada na Tabela 4. Os resultados obtidos para o cimento CP IV e para o 
CP V estão mostrados na Figura 7 e na Figura 8, respectivamente. 
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Figura 7- Índices de confiabilidade em função das espessuras de cobrimento para o CP IV 

imersos nas soluções avaliadas (Traço 1 : 5,0) 
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Figura 8- Índices de confiabilidade em função das espessuras de cobrimento para o CP V 

imersos nas soluções avaliadas (Traço 1 : 5,0) 
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 Observa-se que, ao se aumentar a espessura de cobrimento das armaduras, os índices 
de confiabilidade também cresceriam, para uma dada idade. Além disso, pode-se verificar a 
influência da agressividade ambiental (traduzida no experimento pelo aumento da 
concentração da solução de cloretos) no índice de confiabilidade.  
 Quando ocorre um aumento da concentração de cloretos nas soluções, verifica-se que 
o efeito do aumento da espessura de cobrimento na vida útil de projeto é mais pronunciado no 
CP IV do que no CP V. Contudo, considerando o  aumento da espessura de cobrimento, tem-
se que há um acréscimo no tempo de despassivação para ambos os cimentos avaliados. 
 
  
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se verificar a importância da realização de 
uma análise de confiabilidade para a previsão da vida útil de projeto de uma estrutura de 
concreto armado quando inserida em um ambiente contendo cloretos. Tal tipo de análise se 
mostra relevante principalmente para incorporar as variabilidades existentes tanto no concreto 
quanto em relação à agressividade ambiental, quando tais valores são inseridos em uma 
determinada função de estado limite.   

Verificou-se que, embora apresente uma maior resistência à compressão, o cimento 
CP V oferece uma baixa resistência à penetração de cloretos, onde deve-se levar em 
consideração as características químicas dos cimentos que serão empregados em ambientes 
agressivos. 

Embora a concentração de cloretos na solução fosse bastante elevada (podendo ser 
equiparada à concentração existente em tanques industriais), a penetração de tal material no 
concreto foi bastante intensa após 6 meses de imersão nos corpos-de-prova avaliados. Ao se 
considerar um concreto com características intermediárias (Traço 1:5,0), o tempo para 
despassivação, segundo a solução da função de erro, é muito pequeno para ambos os cimentos 
avaliados. Assim, uma alternativa a ser adotada para maximizar a vida útil de projeto seria o 
aumento da espessura de cobrimento das armaduras, onde a Figura 7 e a Figura 8 mostram o 
significativo aumento que ocorre quando o valor médio de tal parâmetro aumenta de 2 para 5 
cm, mantendo a mesma variabilidade. 

Desta forma, o presente trabalho teve como intuito fundamental apresentar ao meio 
técnico uma proposta a ser considerada na atividade de projeto das estruturas de concreto, 
objetivando quantificar adequadamente a vida útil das mesmas quando inseridas em um 
ambiente com cloretos, embora a solução da função de erro não seja a função de estado limite 
mais adequada para ser empregada na previsão da vida útil de projeto.  
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