
Durabilidade do concreto 

versus 

Agressividade do meio



CONCEITUAÇÃO

Vida útil

É o período de tempo após a instalação de um material

ou componente da edificação, durante o qual todas as

propriedades excedem a um valor mínimo aceitável,

sem necessidade de intervenções não calculadas

(CEB/RILEM)



CONCEITUAÇÃO

Modelo de Vida útil proposto por Tuutti



CONCEITUAÇÃO

Durabilidade

Habilidade de resistir às ações das intempéries, ataque

químico, abrasão ou qualquer processo de

deterioração (ACI 201).

DEPENDE DO MEIO



CONCEITUAÇÃO

Concreto 1

Fck = 20 MPa

A/C = 0,55

Vida útil – Acima de 50

anos, em ambiente

urbano, com pouca

poluição.

Vida útil – No máximo,

10 anos, em ambiente

com respingo de maré.



CONCEITUAÇÃO

Durabilidade

CEB (1989) - interação com o ambiente que rodeia a

estrutura influi na durabilidade do concreto.



CONCEITUAÇÃO

Durabilidade

A NBR 6118 (1978) não contemplava aspectos de

durabilidade, mas a NBR 6118 (2014) define durabilidade

como a capacidade da estrutura resistir às influências

ambientais previstas.



CONCEITUAÇÃO

Durabilidade – NBR 6118/1978

Cobrimento de 2,5 cm - para concreto aparente ao ar livre.

Qual o Concreto (tipo de cimento, consumo, relação

água/cimento) a que esses cobrimentos se referem?

Qual a atmosfera que envolve esta estrutura?



CONCEITUAÇÃO

Durabilidade – NBR 6118/2014

Classe de 

agressividade 

ambiental 

Agressividade Classificação geral do 

tipo de ambiente para 

efeito de projeto 

Risco de 

deterioração da 

estrutura 

Rural 
I Fraca 

Submersa 
Insignificante 

II Moderada Urbana Pequeno 

Marinha 
III Forte 

Industrial 
Grande 

IV Muito forte Industrial Elevado 

 



CONCEITUAÇÃO

Durabilidade – NBR 6118/2014



CONCEITUAÇÃO

Durabilidade – NBR 6118/2014

Classe de agressividade ambiental 

I II III IV 
Tipo de 

estrutura 

Componente 

ou elemento 
Cobrimento nominal (mm) 

Laje 20 25 35 45 Concreto 

Armado Viga/Pilar 25 30 40 50 

Concreto 

protendido 
Todos 30 35 45 55 

 



CONCEITUAÇÃO

Macroclima

Edifício – Região central de Natal (Ambiente urbano)

Microclima

Pilar do edifício – Garagem ( Agressivo)



CONCEITUAÇÃO

A especificação do concreto e do cobrimento a ser

utilizado em uma construção, não deve ser realizada

apenas pelo macroclima.



Edifício 1 – Macroclima Urbano



Reservatório de água – Macroclima Urbano





INFLUÊNCIA DO AMBIENTE NA 

DETERIORAÇÃO DO CONCRETO POR 

REAÇÕES QUÍMICAS



AMBIENTE RURAL

Teores do agentes agressivos são, praticamente,

despresíveis.

Classe de 

agressividade 

ambiental 

Agressividade Classificação geral do 

tipo de ambiente para 

efeito de projeto 

Risco de 

deterioração da 

estrutura 

Rural 
I Fraca 

Submersa 
Insignificante 

II Moderada Urbana Pequeno 

Marinha 
III Forte 

Industrial 
Grande 

IV Muito forte Industrial Elevado 

 



AMBIENTE RURAL

Cuidado com o microclima

fertilizantes

barragem podem ser atacadas por água pura





AMBIENTE URBANO

Podem formar ácidos, despassivando as armaduras

Impurezas

•óxidos de enxofre (SO2),

•fuligens ácida,

•chuva ácida,

•CO2,

•H2S (Gás sulfídrico).



AMBIENTE URBANO

devido a diminuição da alcalinidade do concreto, pelas

reações de carbonatação ou devido a penetração de

substâncias ácidas no concreto.

MECANISMO DE DETERIORAÇÃO

Despassivação das armaduras



Reação de carbonatação

H2O

AMBIENTE URBANO



Reação de carbonatação

AMBIENTE URBANO



Reação de carbonatação

AMBIENTE URBANO



COMO AUMENTAR A DURABILIDADE DO CONCRETO

EM UM AMBIENTE URBANO?

A diminuição da permeabilidade do concreto

A/C Dosagem Cura Adições minerais

AMBIENTE URBANO



UTILIZAÇÃO DE ADIÇÕES

Adições consomem o Ca(OH)2 que é o principal

responsável pala manutenção do pH do concreto, em

torno de 12,5, o que mantém a armadura passivada

refinamento dos poros, aumentando a

impermeabilidade

AMBIENTE URBANO



Cimento Portland

C3S ou C2S + H C-S-H + CH

Cimento Portland Pozolânico

Pozolana + CH + H C-S-H

AMBIENTE URBANO



Quem ganha essa disputa?

O refinamento dos Poros ou a diminuição da reserva

alcalina?

LARA (2003) – Concretos utilizando relações

água/cimento, 0,45; 0,55; e 0,65, com 10% de pozolana,

apresentaram despassivação das armaduras, em menos

tempo do que concretos confeccionados com cimento

CP II – F - 32.

AMBIENTE URBANO



A utilização de cimento com adição de pozolana ou

escória (CP II – E, CP II – Z, CP III, CP IV) pode ser

prejudicial pela diminuição da reserva alcalina.

AMBIENTE URBANO



Concreto de Brasília – 40% de escória

AMBIENTE URBANO



A/C = 0,60

Fck = 20 MPa

7 dias na câmara de

CO2 (10%).

SE 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%



ENCONTRAR UM TEOR ÓTIMO DE ADIÇÃO, QUE

DIMINUA A PERMEABILIDADE DO CONCRETO, E

NÃO REDUZA, SIGNIFICATIVAMENTE, A

RESERVA ALCALINA.



AMBIENTE MARINHO

Íons cloreto

HELENE (1986) – coloca que no ambiente marinho, a

corrosão pode ficar 30 a 40 vezes mais acelerada

comparadas com as atmosferas rurais.

Agentes Agressivos

Íons sulfatos



Íons cloreto – Corrosão de armaduras

Íons sulfatos – Fissuração e perda progressiva de

resistência e de massa do concreto.

AMBIENTE MARINHO

MECANISMO DE DETERIORAÇÃO



Íons cloreto – Corrosão de armaduras

AMBIENTE MARINHO







Construções realizadas na praia com 

tecnologia da cidade

AMBIENTE MARINHO



Íons sulfato

AMBIENTE MARINHO

Fissuração do concreto, devido a formação de etringita,

e perda progressiva de resistência e de massa pela

dissolução dos compostos do cimento à base de cálcio.



COMO AUMENTAR A DURABILIDADE DO CONCRETO

EM UM AMBIENTE MARINHO?

A diminuição da permeabilidade do concreto

A/C Dosagem Cura Adições minerais

AMBIENTE MARINHO



DOSAGEM – Tipo de cimento

Cloretos livres – O C3A se liga aos cloretos livres

formando o sal de Friedel ou cloroaluminato de cálcio

(QUE NÃO PROVOCA CORROSÃO).

Sulfatos – Sulfato reage com o C3A para formar a

etringita.

AMBIENTE MARINHO



Que tipo de cimento especificar?

AMBIENTE MARINHO





CIMENTO COM BAIXO TEOR DE C3A







UTILIZAÇÃO DE ADIÇÕES

Colocando adições, tem-se uma menor quantidade de

clínquer, ou seja, menos C3A.

refinamento dos poros, aumentando a

impermeabilidade

AMBIENTE MARINHO



AMBIENTE  INDUSTRIAL

Impurezas

•H2S (Gás sulfídrico)

•SO2

• outros gases ácidos

Essas impurezas podem oxidar e gerar H2SO4, que

reduz a alcalinidade do concreto

HELENE (1986) – coloca que no ambiente industrial, a

corrosão pode ficar 60 a 80 vezes mais acelerada

comparadas com as atmosferas rurais.



AMBIENTE  INDUSTRIAL

VIDA ÚTIL BASTANTE REDUZIDA, SE NÃO FOREM 

TOMADOS CUIDADOS NA ESPECIFICAÇÃO DOS 

MATERIAIS E NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA.



Em razão da diminuição da alcalinidade do concreto,

pelas reações de carbonatação, ou devido a penetração

de substâncias ácidas.

Despassivação das armaduras

Dissolução de

compostos à

base de Ca.

AMBIENTE  INDUSTRIAL

MECANISMO 

DE 

DETERIORAÇÃO



COMO AUMENTAR A DURABILIDADE DO CONCRETO

EM UM AMBIENTE INDUSTRIAL?

A diminuição da permeabilidade do concreto

A/C Dosagem Cura Adições minerais

AMBIENTE  INDUSTRIAL



AMBIENTE  VICIADO

locais fechados com baixa taxa de renovação de ar e

elevada umidade.

Banheiros, saunas, etc.

coletores e interceptadores de esgoto



Geração de gases agressivos às armaduras de

concreto.

AMBIENTE  VICIADO



AMBIENTE  COM UMIDADE  ELEVADA

Barragens

Caixas de água

Pé de pilar

Cozinhas, áreas de serviço

Estacas de pontes e estruturas marinhas

Estruturas enterradas



AMBIENTE  COM UMIDADE  ELEVADA

Reação álcali-agregado

Água Pura

Corrosão de armaduras

MECANISMO DE DETERIORAÇÃO



dissolve produtos contendo cálcio

Água Pura

AMBIENTE  COM UMIDADE  ELEVADA



AMBIENTE  COM UMIDADE  ELEVADA



Utilizar adições para aumentar a durabilidade

AMBIENTE  COM UMIDADE  ELEVADA



Causa expansão e fissuração

Agregados com sílica e minerais silicosos reagem com

os álcalis.

Álcali-agregado

AMBIENTE  COM UMIDADE  ELEVADA

São formados géis, que expandem quando absorvem

uma grande quantidade de água.



A expansão depende:

• Da quantidade, tamanho e tipo do agregado

• Umidade

• Temperatura

Álcali-agregado

AMBIENTE  COM UMIDADE  ELEVADA







PARA AUMENTAR A DURABILIDADE DAS 

ESTRUTURAS DE CONCRETO

Usar adições minerais como a escória e a pozolana



Despassivação da armadura

Corrosão de armaduras

AMBIENTE  COM UMIDADE  ELEVADA

Regiões com bolor e fungos (úmidos e com pouca

ventilação) liberam produtos ácidos que baixam o pH

do concreto.



Despassivação da armadura

Corrosão de armaduras

AMBIENTE  COM UMIDADE  ELEVADA

Lixiviação do Ca(OH)2



Despassivação da armadura

Corrosão de armaduras

AMBIENTE  COM UMIDADE  ELEVADA



Despassivação da armadura

Corrosão de armaduras

AMBIENTE  COM UMIDADE  ELEVADA



Despassivação da armadura

Corrosão de armaduras

AMBIENTE  COM UMIDADE  ELEVADA



Despassivação da armadura

Corrosão de armaduras

AMBIENTE  COM UMIDADE  ELEVADA



INFLUÊNCIA DO MEIO NA DETERIORAÇÃO 

FÍSICA DO CONCRETO



Abrasão: refere-se ao atrito seco

REGIÕES SUJEITAS AO DESGASTE SUPERFICIAL

Desgaste de pavimentos e pisos industriais pelo

tráfego de veículos.

Erosão: refere-se ao desgaste pela ação abrasiva de

fluidos contendo partículas sólidas em suspensão.

Revestimentos de canais, vertedouros, etc.



REGIÕES SUJEITAS AO DESGASTE SUPERFICIAL

Cavitação – refere-se à perda de massa pela formação

de bolhas de vapor e sua conseqüente ruptura, devido

a mudança repentina de direção das águas.



Ciclos de gelo-degelo – Causam fissuração e

desplacamento do concreto.

AMBIENTES SUJEITOS AO CONGELAMENTO

Para evitar:

•aditivos incorporadores de ar

•a/c

•cura



AMBIENTES SUJEITOS AO CONGELAMENTO

Ataque por cloretos – devido a utilização de sais para o 

degelo





Decomposição do C-S-H, com perda de resistência do

concreto.

Utilizar cimento especiais com resinas refratárias ou

cimento aluminoso.

AMBIENTES SUJEITOS À AÇÃO DO FOGO



AMBIENTE SUJEITO À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA

A variação da temperatura pode agir de diversas 

formas:

♦ variação dimensional (causa retração – intempéries)

♦ aumento da velocidade de reações químicas

♦ aumento da taxa de evaporação, ou condensação. 





AMBIENTE SUJEITO A INTENSA INCIDÊNCIA DOS VENTOS

♦ aumento da taxa de evaporação (variação dimensional). 



De acordo com todo o exposto,

observa-se que não é possível se

especificar os material e a dosagem de

um concreto, sem saber o ambiente

onde o mesmo estará inserido.


