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RESUMO 

Estruturas de concreto armado construídas em regiões litorâneas são, 
constantemente, atacadas por agentes ambientais agressivos. O íon cloreto é 
conhecido como um dos mais agressivos destes elementos, causando, entre 
danos, corrosão da armadura de aço e degradação do concreto. Por isso, o 
objetivo deste trabalho será determinar a influência do tipo de cimento, do 
consumo de cimento e de aditivos, bem como do traço do concreto, na 
resistência mecânica e sua correlação com a durabilidade de artefatos de 
concreto armado. Para tanto, vários corpos de prova serão confeccionados 
com diferentes dosagens de concreto, usando cimento portland do tipo CPII-Z 
(composto com pozolona), com teor água/cimento variando entre 0,4 e 0,5. 
Traços de concreto contendo adições de sílica ativa (visando a redução da 
capilaridade) também serão testados. Estes traços serão comparados com o 
concreto atualmente utilizado nos postes em São Luís. A avaliação do 
comportamento dos concretos será baseada nos resultados de análises físicas 
em amostras de cada material e ensaios mecânicos em corpos cilíndricos de 
concreto. 
  
Palavras-chave: Corrosão da armadura de aço, degradação do concreto, íon 
cloreto. 
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