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Resumo 

O principal mecanismo de transporte de íons cloreto pelos micro poros do concreto é a difusão. Em 

um dado instante do processo difusivo, quando a concentração de cloretos na interface 

concreto/armadura atinge um valor limite, ocorre a despassivação das armaduras. É neste instante que 

se encerra a etapa de iniciação e onde se inicia a etapa de propagação da corrosão. Considerando-se que 

após o início da etapa de propagação a segurança estrutural decai rapidamente, devido aos diversos 

mecanismos deletérios ocasionados pela corrosão, é interessante prever adequadamente quando se dará 

o seu início. Quão mais precisamente estimado o início desta etapa, mais adequadas poderão ser as 

estratégias de projeto, monitoramento e manutenção para maximização da vida útil estrutural. Existem 

disponíveis na literatura diversos métodos para a análise da etapa de iniciação. Contudo, poucos 

apresentam como solução o Método dos Elementos de Contorno (MEC). O presente trabalho tem por 

objetivo apresentar uma formulação tendo por base o MEC que torne possível a análise de problemas 
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de difusão em regime transiente. É apresentada a formulação do problema e o esquema de resolução do 

mesmo, implementados computacionalmente. Um exemplo é utilizado para mostrar a precisão da 

formulação utilizada. Comparam-se os perfis de concentração de cloretos ao longo do tempo obtidos e 

aqueles apresentados em referências. Tais resultados apresentaram boa concordância. Além disso, 

exemplifica-se e explora-se o potencial da formulação aqui apresentada. 

Palavras-chave: corrosão, iniciação, cloretos, difusão, método dos elementos de contorno 

 

Abstract 

The main transport mechanism of chloride ions through the concrete’s micro pores is the diffusion. 

When the chloride concentration at the concrete/reinforcements interface reaches the threshold value, 

the reinforcement’s depassivation occurs. At this moment, the initiation period ends and the corrosion 

propagation period starts. The structural safety decays rapidly after starting the propagation period 

because of the various deleterious mechanisms caused by the corrosion. Therefore, the accurately 

prediction of the corrosion start is of major importance for engineering applications. The literature 

presents several methods for the analysis of the initiation period. However, few of them utilize the 

Boundary Element Method (BEM). The present study aims to introduce the formulation based on the 

BEM for transient diffusion problems. The problem formulation and the solution scheme 

computationally implemented are presented. One application is utilized for demonstrating the accuracy 

of the BEM formulation in such problem. The chloride concentration profiles along time are 

compared. The results achieved by the BEM are in good agreement with the references responses. 

Furthermore, the potential of the formulation presented herein is exemplified and explored. 

Keywords: corrosion, initiation, chlorides, diffusion, boundary element method 
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1 Introdução 

Toda estrutura, utilizando qualquer tipo de material estrutural, ainda que tenha sido projetada e 

executada o mais próximo possível da perfeição, apresentará, inevitavelmente, problemas 

patológicos com o decorrer do tempo. Assim sendo, as condições ambientais presentes no 

local de inserção da estrutura e os efeitos decorrentes do tempo devem ser incluídos nas etapas 

de projeto, monitoramento e manutenção. 

Especificamente nas estruturas de concreto armado, os principais mecanismos de deterioração 

são: expansão por sulfatos, reação álcali-agregado, lixiviação, despassivação das armaduras por 

carbonatação ou ação de íons cloretos (ABNT NBR 6118 [1]). Contudo, é largamente 

reconhecido que a corrosão das armaduras é o principal mecanismo de deterioração da 

capacidade resistente dos elementos estruturais de concreto armado (CEB [2]; Gonzalez et al. 

[3]; Val e Melchers [4]; Val e Stewart [5]; Apostolopoulos e Papadakis [6]; Suo e Stewart [7]; 

Bastidas-Arteaga et al. [8]; Zhang et al. [9]; Cascudo [10]). 

O modelo clássico do processo de deterioração associado a corrosão das armaduras estabelece 

dois períodos durante a vida útil de uma estrutura de concreto armado: iniciação e propagação 

(Tuutti [11]). O período de iniciação é definido como o tempo transcorrido até que comece 

propriamente a corrosão das armaduras. Alguns dos fatores que facilitam a corrosão causada 

por íons cloreto nas armaduras são: baixa espessura de concreto de cobrimento das armaduras, 

baixa qualidade do concreto, adensamento e cura não adequados. Os íons cloreto podem 

difundir-se através dos micro poros do concreto de cobrimento e a corrosão tem início quando 

a concentração de cloretos na superfície das armaduras atinge o valor limite. Um fator 

facilitador para a iniciação da corrosão é a presença de fissuras suficientemente grandes para 

permitir o ingresso direto de cloretos e outros agentes necessários na reação de corrosão 

(oxigênio, água, etc.). Já o período de propagação é definido como o tempo transcorrido desde 

a despassivação das armaduras até o final da vida útil da estrutura. Neste período a capacidade 

mecânica do aço é reduzida, assim como há uma redução da área de aço das seções transversais 

das barras devido à utilização do metal nas reações químicas corrosivas. Os produtos 

resultantes dessas reações químicas são expansivos, isto é, ocupam um volume maior do que 

seu volume original antes da reação, causando assim tensões internas que resultam em micro 
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fissuras e, em estágios avançados, ocorre a fissuração longitudinal externa e eventualmente o 

lascamento do concreto, conforme pode ser visto na Figura 1. Outro efeito que ocorre durante 

o período da propagação é uma alteração no mecanismo de transferência de tensões entre o 

aço e o concreto. 

Figura 1 – Corrosão avançada das armaduras de um pilar (Fonte: 

http://speranzaengenharia.ning.com/page/corrosao). 

A modelagem é uma ferramenta útil para fornecer uma compreensão quantitativa dos 

processos chave e suas interações que definem a vida útil do concreto armado em ambientes 

com cloretos (Shi et al. [12]). Para modelar a corrosão do aço em estruturas de concreto 

armado deve-se conhecer tanto o processo de corrosão quanto os efeitos associados à 

estrutura. A validação de grande parte dos modelos de previsão é limitada, pois tais modelos 

foram desenvolvidos com uma série de restrições ou condições próprias do modelo (Otieno et 

al. [13]; Li et al. [14]). Definir um modelo geral e abrangente para a previsão da corrosão em 

estruturas de concreto armado é um desafio. 

Diversos estudos apontam que após o início do período de propagação a segurança estrutural 

decai muito rapidamente, devido aos diversos mecanismos deletérios ocasionados pela 

corrosão (El Hassan et al. [15]; Pellizzer [16]; Pellizzer et al. [17]; Enright e Frangopol [18]; 

Dang e François [19]; Vidal et al. [20]). A penetração de íons cloreto no concreto é um 

processo dinâmico e não-linear, incluindo diversos mecanismos de transporte como a difusão 

iônica, absorção capilar, permeação, dispersão, etc. (Cascudo [10]; Erlin e Verbeck [21]; Neville 

[22]). Contudo, considera-se que a difusão possua efeito dominante no processo de transporte 
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de íons cloreto em concretos completamente saturados (Val e Stewart [5]; Martõ [23]; Ann et 

al. [24]). 

A difusão de íons cloreto no concreto é modelada frequentemente utilizando-se as leis de Fick 

(Vu e Stewart [25]; Samson et al. [26]; Val et al. [27]; Guzmán et al. [28]; Audenaert et al. [29]; 

Mangat e Molloy [30]). Fick apresenta duas leis. A primeira é aplicável à difusão em estado 

estacionário. A segunda lei, que representa uma condição transiente, pode ser escrita em 

função do tempo de exposição aos cloretos. A segunda lei de difusão de Fick é aplicável a 

materiais homogêneos, isotrópicos e inertes e assume que as propriedades mecânicas no 

processo de difusão sejam iguais em todas as direções do espaço e se mantenham constantes 

ao longo do tempo (Crank [31]). Além disso, algumas desvantagens de boa parte das soluções 

apresentadas para as equações diferenciais que descrevem as leis de Fick é que são soluções 

obtidas a partir de domínios semi infinitos e que possuem condições de contorno constantes 

ao longo do tempo. 

Considerando-se que é de extrema importância prever adequadamente quando se dará o início 

do período de propagação da corrosão (ou, equivalentemente, o final do período de iniciação), 

o presente trabalho procura propor um modelo baseado no Método dos Elementos de 

Contorno (MEC) para tal fim. Dentre as vantagens do modelo proposto destaca-se a 

possibilidade de variação das condições de contorno ao longo do tempo e a possibilidade de 

analisar domínios bidimensionais com contornos de geometrias quaisquer. Assim sendo, a 

formulação aqui apresentada busca ser um encaminhamento para uma modelagem mais 

fidedigna da realidade do fenômeno. 

2 Formulação do MEC para problemas de difusão 

A equação de Poisson, que tem esse nome derivado do matemático e físico francês Siméon 

Denis Poisson (1781-1840), possui importantes aplicações em vários campos da ciência. Em 

problemas de engenharia, esta equação possibilita a modelagem de fenômenos relacionados a 

condutividade térmica, torção livre, condução de substâncias, entre outros. Esta equação pode 

ser escrita como: 
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0 (1) 

Onde  é um escalar normalmente denominado potencial, podendo ser, por exemplo, o valor 

da temperatura, o empenamento de uma seção transversal sujeita à torção, a concentração de 

determinada substância, etc. e  é um termo de domínio, podendo ser uma fonte interna de 

calor, um momento torçor, uma fonte interna de determinada substância, etc. Considerando-se 

que o termo de domínio seja nulo ( 0), a equação de Poisson é escrita como: 

0 (2) 

Essa equação recebe o nome de equação de Laplace. As condições de contorno do problema 

são: 

 Essenciais:  em Γ  

 Naturais:  em Γ  

Sendo  o valor prescrito de potencial,  o valor prescrito de fluxo, Γ  e Γ  os contornos 

respectivos e  a derivada direcional de  em relação ao vetor normal  ao contorno, como 

mostra a Figura 2. 

Figura 2 – Domínio, contornos e vetor normal a um corpo qualquer 

Deve-se enfatizar que as duas últimas equações são utilizadas para a descrição de problemas 

independentes do tempo. Já a equação que descreve o problema de difusão é a seguinte: 

1
0 (3) 

Sendo  um parâmetro relacionado ao domínio, como por exemplo, a difusividade térmica ou 

o coeficiente de difusão e  é o tempo. As condições de contorno são análogas àquelas da 
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equação de Laplace, ou seja, deve-se conhecer inicialmente ou o potencial  ou o fluxo  em 

todo o contorno Γ em cada instante de tempo. 

Considera-se neste estudo que o termo de domínio seja nulo. Assim, para o problema 

estudado, assume-se que a concentração inicial de cloretos no domínio seja igual a zero, ou 

seja, assume-se que o concreto não possua cloretos incorporados à massa. A consideração de 

condições iniciais não nulas poderia ser efetuada por meio de uma subdivisão do domínio em 

células e integração de funções conhecidas nestas células. 

A equação diferencial parcial (3) pode ser transformada numa equação integral de contorno 

usando ou a transformada de Laplace, ou usando diferenças finitas ou utilizando soluções 

fundamentais dependentes do tempo, conforme pode ser visto em Wrobel [32]. Neste trabalho 

utiliza-se a última abordagem. Aplicando-se a técnica de resíduos ponderados, integrando por 

partes e empregando um processo de limites é obtida a seguinte equação integral de contorno: 

, , 	 ∗ , , , Γ , ∗ , , , Γ 	  (4) 

Sendo que  refere-se aos pontos fonte,  aos pontos campo,  o tempo inicial da análise,  

o tempo de observação, ∗ e ∗ são as soluções fundamentais dependentes do tempo e  é 

função do ângulo interno do ponto fonte. Se o ponto fonte estiver contido no domínio 1, 

se o ponto fonte estiver localizado fora do domínio e do contorno 0 e se estiver 

localizado no contorno, desde que o contorno tenha geometria suave, 0,5. No caso 

bidimensional, as soluções fundamentais ∗ e ∗ são as seguintes: 

∗ , , ,
1

4
exp

4
 (5) 

∗ , , ,
8

exp
4

(6) 

Sendo ,  a distância entre o ponto fonte  e o ponto campo  e  a projeção da 

distância  sobre a normal ao contorno, conforme apresentado na Figura 3. 
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, ,  (7) 

 
Figura 3 – Projeção da distância  sobre a normal ao contorno 

Dividindo-se o contorno  em  elementos de contorno e o intervalo de tempo  em 

 intervalos (ou passos) de tempo, invertendo a ordem de integração, obtém-se a seguinte 

equação discretizada: 

	 ∗ Γ ∗ Γ  (8) 

Sendo  o valor do potencial no tempo  no ponto fonte . Assumindo-se que as funções 

 e  não variem no tempo de cada intervalo (ou passo) de tempo e que os pontos fontes 

estejam localizados num contorno suave, pode-se escrever a Equação (8) da seguinte forma: 

0,5	 ∗ Γ ∗ 	 Γ  (9) 

Considerando que  e  sejam constantes em cada nó em cada elemento e invertendo a 

ordem do somatório obtém-se: 

0,5	 ∗ Γ ∗ 	 Γ  (10) 

Evidencia-se que nessa última equação é necessário o conhecimento dos valores de  e  em 

cada nó , de cada elemento , em cada instantes de tempo discreto . A Equação (10) é então 

reescrita da seguinte maneira: 
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0,5	 ∗ Γ ∗ Γ  (11) 

O resultado da integração no tempo das soluções fundamentais é obtido analiticamente, sendo 

igual a: 

∗ ∗ 1
4 4 4

 (12) 

∗ ∗ 1
2

exp
4

exp
4

 (13) 

Onde  é a função exponencial integral. A Equação (11) pode ser escrita em termos dos 

coeficientes de influência  e  para cada ponto fonte como: 

0,5	  (14) 

Sendo  e  as matrizes que contém os núcleos de integração: 

∗ Γ  (15) 

∗ (16) 

0,5 se 1 e

nos demais casos
 (17) 

Há uma integração singular quando o ponto fonte pertence ao elemento campo no primeiro 

intervalo de tempo. Assim, utiliza-se a técnica de subtração de singularidade para regularizar o 

cálculo da integral. Para mais detalhes consultar Wrobel [32]. 

Os núcleos são integrados numericamente utilizando-se a técnica da quadratura de Gauss para 

todos os elementos do contorno. A geometria dos elementos de contorno é aproximada 

utilizando funções de forma polinomiais, sendo o grau do polinômio igual ao número de nós 

do elemento menos um. Por meio de um sistema de marcha no tempo é possível assim 
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calcular o valor do potencial e do fluxo nos pontos do contorno em um dado tempo  

conhecendo o valor desses parâmetros em tempos anteriores a , partindo-se de 1 até 

. O potencial em pontos internos são obtidos analogamente ao que está representado 

na Equação (14), uma vez conhecidos os valores de fluxo e de potencial no contorno e 

adotando-se 1. 

3 Exemplo de aplicação 

No exemplo considera-se um corpo de prova cúbico de concreto ABCD, conforme a Figura 4, 

medindo 150x150x150mm. As faces AB e AD são expostas a um ambiente contendo cloretos 

com concentração de 1,0% em relação à massa de cimento. As outras quatro faces são seladas 

com uma resina de epóxi, de forma que nenhum íon de cloreto possa entrar por essas faces no 

concreto. O coeficiente de difusão adotado para o concreto é de 31,536 mm2/ano. A 

formulação aqui apresentada utilizando o Método dos Elementos de Contorno (MEC) é 

aplicada ao problema para a obtenção da distribuição de cloretos ao longo da profundidade 

para tempos de exposição de 5, 10 e 20 anos. As profundidades indicadas no perfil de cloretos 

referem-se à bissetriz do ângulo no vértice A. São utilizados 60 elementos isoparamétricos de 

aproximação linear para discretizar o contorno. Utilizaram-se 3 discretizações no tempo: 4, 20 

e 40 passos de tempo. Foram utilizados 10 pontos de Gauss por elemento. 

 
Figura 4 – Geometria, condições de contorno e discretização espacial do exemplo 

Os resultados são comparados com aqueles obtidos por meio de uma solução analítica e com 

um modelo utilizando o Método dos Elementos Finitos (MEF) apresentados por Yang [33]. A 

Tabela 1 e as Figuras 5, 6 e 7 apresentam os resultados obtidos. 
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Tabela 1 – Concentração de cloretos ao longo da bissetriz do ângulo no vértice A (unidade em % em 
relação à massa de cimento) 

Tempo de 
exposição (anos) 

Profundidade (mm) 
10 20 30 40 50 60 

Analítico 

5 

0,818 0,453 0,174 0,048 0,010 0,001 
MEF 0,833 0,481 0,189 0,047 0,005 0,000 
MEC - 4 passos 0,742 0,368 0,131 0,034 0,007 0,001 
MEC - 20 passos 0,806 0,434 0,162 0,043 0,008 0,001 
MEC - 40 passos 0,813 0,443 0,167 0,045 0,009 0,001 

Analítico 

10 

0,904 0,670 0,411 0,210 0,091 0,033 
MEF 0,908 0,681 0,422 0,217 0,091 0,031 
MEC - 4 passos 0,878 0,624 0,367 0,180 0,075 0,027 
MEC - 20 passos 0,901 0,663 0,401 0,203 0,086 0,031 
MEC - 40 passos 0,903 0,667 0,406 0,206 0,089 0,032 

Analítico 

20 

0,951 0,818 0,638 0,453 0,293 0,174 
MEF 0,952 0,821 0,642 0,456 0,295 0,174 
MEC - 4 passos 0,944 0,802 0,616 0,429 0,273 0,159 
MEC - 20 passos 0,950 0,815 0,634 0,448 0,289 0,171 
MEC - 40 passos 0,950 0,817 0,636 0,450 0,291 0,172 

 

Figura 5 – Perfil de concentração de cloretos: 5 anos de exposição 
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Figura 6 – Perfil de concentração de cloretos: 10 anos de exposição 

 

Figura 7 – Perfil de concentração de cloretos: 20 anos de exposição 

O modelo utilizando o MEC apresentou adequada concordância com a solução analítica, bem 

como com a solução via MEF. É evidente também que aplicando-se uma maior quantidade de 

passos de tempo a solução via MEC tende a ser mais próxima da resposta analítica. Destaque 

deve ser dado a diferenças consideráveis associadas ao cálculo da concentração de cloretos nas 

primeiras idades (até 5 anos) para uma pequena quantidade de passos de tempo, conforme 

pode ser visto na Figura 5. Assim sendo, é importante que a idade para a qual se deseja calcular 

o perfil tenha um número adequado de passos de tempo anteriores, com o objetivo de garantir 
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melhor precisão do método. Uma possível interessante estratégia seria a de adotar passos de 

tempo de tamanho adaptativo, com o objetivo de reduzir o custo computacional. 

4 Conclusões 

 O modelo apresentado demonstrou adequada concordância com a solução analítica, bem 

como com a solução via MEF, revelando seu potencial de aplicação. 

 A escolha da discretização temporal deve ser feita com cuidado, uma vez que para os 

primeiros passos de tempo do método a resposta não apresentou boa concordância com a 

resposta analítica. Contudo, com o avanço dos incrementos de tempo, a resposta do 

modelo converge para a resposta analítica.  

 Ainda que não evidenciado pelo exemplo tratado, o modelo via MEC apresenta a 

possibilidade de variação das condições de contorno ao longo do tempo e a possibilidade 

de analisar domínios bidimensionais com contornos de geometrias quaisquer. 
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