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24.1 

conteúdo 24                  Durabilidade  
 

 

24.1 Diretrizes para durabilidade das estruturas de concreto 

(NBR6118/2003 – Seção 6) 

 
24.1.1  Exigências de durabilidade 

 

As estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que sob as condições 

ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas conforme preconizado em 

projeto conservem suas segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o período 

correspondente à sua vida útil. 

 

24.1.2  Vida útil  

 

Por vida útil de projeto, entende-se o período de tempo durante o qual se mantêm as 

características das estruturas de concreto sem exigir, em relação às prescrições de 

manutenção previstas , medidas extras de manutenção e reparo, isto é, é após esse período 

que começa a efetiva deterioração da estrutura, com o aparecimento de sinais visíveis como: 

produtos de corrosão da armadura, desagregação do concreto, fissuras, etc. 

 
A norma supracitada, pressupõe uma vida útil de no mínimo 50 anos. 

 

O conceito de vida útil aplica-se à estrutura como um todo ou às suas partes. Dessa forma, 

determinadas partes das estruturas podem merecer consideração especial com valor de vida 

útil diferente do todo. 

 
24.1.3  Agressividade do ambiente 

 

A agressividade do meio ambiente está relacionada às ações físicas e químicas que atuam 

sobre as estruturas de concreto, independentemente das ações mecânicas, das variações 

volumétricas de origem térmica, da retração hidráulica e outras previstas no dimensionamento 

das estruturas de concreto. 

 

Nos projetos das estruturas correntes, a agressividade ambiental pode ser classificada de 

acordo com o apresentado na tabela 24.1. 

 

Classe de 
agressividade 

ambiental 

(CAA) 

Agressividade 
Classificação do tipo de 
ambiente para efeito de 

projeto 

Risco de 
deterioração da 

estrutura 

I fraca 
Rural 

insignificante 
Submersa 

II moderada Urbana1), 2) pequeno 

III forte 
Marinha1) 

grande 
Industrial1), 2) 

IV muito forte 
Industrial1), 3) elevado 

 Respingos de maré 
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24.2 

 
1) Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) 

para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de serviço de 
apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com 
argamassa e pintura). 

 
2) Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) 

em: obras em regiões de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65%, partes 
da estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos, ou regiões onde 
chove raramente. 

 
3) Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em 

indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias químicas.  
 

 

 

 

O responsável pelo projeto estrutural, de posse de dados relativos ao ambiente em que será 

construída a estrutura, pode considerar classificação mais agressiva que a estabelecida na 

tabela 24.1. 

 

 

 

24.2  Critérios de projeto que visam a durabilidade (NBR6118/2003 – 
Seção 7) 
 

24.2.1  Simbologia específica desta seção 

 

De forma a simplificar a compreensão e portanto a aplicação dos conceitos estabelecidos nesta 

seção, os símbolos mais utilizados, ou que poderiam gerar dúvidas, encontram-se a seguir 

definidos.  

 

Dessa forma, os símbolos subscritos têm o mesmo significado apresentado em  

 

cmin  - Cobrimento mínimo 

 

cnom  - Cobrimento nominal (cobrimento mínimo acrescido da tolerância de execução) 

 

UR  - Umidade relativa do ar 

 

c  - Tolerância de execução para o cobrimento 

 

24.2.2  Drenagem 

 

Deve ser evitada a presença ou acumulação de água proveniente de chuva ou decorrente de 

água de limpeza e lavagem, sobre as superfícies das estruturas de concreto. 

 

As superfícies expostas que necessitam ser horizontais, tais como: coberturas, pátios, 

garagens, estacionamentos, e outras, devem ser convenientemente drenadas, com disposição 

de ralos e condutores. 

 

Todas as juntas de movimento ou de dilatação, em superfícies sujeitas à ação de água, devem 

ser convenientemente seladas, de forma a torná-las estanques à passagem (percolação) de 

água. 

 

Todos os topos de platibandas e paredes devem ser protegidos por chapins. Todos os beirais 

devem ter pingadeiras e os encontros a diferentes níveis devem ser protegidos por rufos.  

 

Tabela 24.1 – Classes de agressividade 
ambiental 
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24.3 

24.2.3  Formas arquitetônicas e estruturais 

 

Disposições arquitetônicas ou construtivas que possam reduzir a durabilidade da estrutura 

devem ser evitadas. 

 

Deve ser previsto em projeto o acesso para inspeção e manutenção de partes da estrutura 

com vida útil inferior ao todo, tais como aparelhos de apoio, caixões, insertos, 

impermeabilizações e outros. 

 

 

24.2.4  Qualidade do concreto e cobrimento 

 

Atendidas as demais condições estabelecidas nesta seção, a durabilidade das estruturas é 

altamente dependente das características do concreto e da espessura e qualidade do concreto 

do cobrimento da armadura. 

 

Ensaios comprobatórios de desempenho da durabilidade da estrutura frente ao tipo e nível de 

agressividade previsto em projeto devem estabelecer os parâmetros mínimos a serem 

atendidos. Na falta destes e devido à existência de uma forte correspondência entre a relação 

água/cimento ou água/aglomerante, a resistência à compressão do concreto e sua 

durabilidade, permite-se adotar os requisitos mínimos expressos na tabela 24.2. 

 

 

Concreto Tipo 
Classe de agressividade (tabela 24.1) 

I II III IV 

Relação 

água/aglomerante 

em massa 

CA 

 
 0,65  0,60  0,55  0,45 

CP 

 
 0,60  0,55  0,50  0,45 

Classe de concreto 

 

(NBR 8953) 

CA 

 
 C20  C25  C30  C40 

CP  C25  C30  C35  C40 

NOTAS: 

CA Componentes e elementos estruturais de concreto armado 

CP Componentes e elementos estruturais de concreto protendido 

     

 

 

Os requisitos das tabelas 24.2 e 24.3 são válidos para concretos executados com aglomerantes 

hidráulicos que atendam às especificações das normas brasileiras em cada caso, de acordo 

com a NBR 12655. 

 

Não é permitido o uso de aditivos contendo cloreto na sua composição em estruturas de 

concreto armado ou protendido. 

 

A proteção das armaduras ativas externas deve ser garantida pela bainha, completada por 

graute, calda de cimento Portland sem adições, ou graxa especialmente formulada para esse 

fim. 

 

Atenção especial deve ser dedicada à proteção contra a corrosão das ancoragens das 

armaduras ativas. 

 

 

Tabela 24.2 – Correspondência entre classe de agressividade e qualidade do concreto 



Universidade Católica de Goiás - Departamento de Engenharia 
Estruturas de Concreto Armado I - Notas de Aula 

                         
 

 
Alberto Vilela Chaer, M.Sc., Professor Adjunto-I, chaer@ucg.br 

Maria das Graças Duarte Oliveira, Acadêmica de Engenharia Civil, duarts@cultura.com.br 
(organizadores) 

24.4 

24.2.5  Cobrimento 

 

Para atender aos requisitos estabelecidos na norma supracitada, o cobrimento mínimo da 

armadura é o menor valor que deve ser respeitado ao longo de todo o elemento considerado e 

que se constitui num critério de aceitação. 

 

Para garantir o cobrimento mínimo (cmin) o projeto e a execução devem considerar o 

cobrimento nominal (cnom), que é o cobrimento mínimo acrescido da tolerância de execução 

( c). Assim as dimensões das armaduras e os espaçadores devem respeitar os cobrimentos 

nominais, estabelecidos na tabela 24.3 para c=10 mm. 

 

Nas obras correntes o valor de c deve ser maior ou igual a 10 mm. 

Quando houver um adequado controle de qualidade e rígidos limites de tolerância da 

variabilidade das medidas durante a execução pode ser adotado o valor c = 5 mm, mas a 

exigência de controle rigoroso deve ser explicitada nos desenhos de projeto.  

 

Os cobrimentos nominais e mínimos estão sempre referidos à superfície da armadura externa, 

em geral à face externa do estribo. O cobrimento nominal de uma determinada barra deve 

sempre ser: 

    cnom barra       (24.1) 

    cnom feixe = n = n     (24.2) 

    cnom 0,5 bainha      (24.3) 

 

A dimensão máxima característica do agregado graúdo, utilizado no concreto não pode superar 

em 20% a espessura nominal do cobrimento, ou seja: 

 

    dmax  1,2 cnom      (24.4) 

 

 

Tipo de 

estrutura 

 

Componente 

ou elemento 

Classe de agressividade ambiental 

 (tabela 1) 

I II III IV3) 

Cobrimento nominal  (mm) 

 

Concreto 

armado 

Laje2) 20 25 35 45 

Viga/Pilar 25 30 40 50 

Concreto 

protendido1) 
Todos 30 35 45 55 

1) Cobrimento nominal da armadura passiva que envolve a bainha ou os fios, cabos e cordoalhas, 

sempre superior ao especificado para o elemento de concreto armado, devido aos riscos de corrosão 
fragilizante sob tensão. 

 
2) Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso, com 
revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento 
tais como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos, e outros tantos, as 

exigências desta tabela podem ser substituídas pelos valores cnom , respeitado um cobrimento 

nominal 15 mm. 

 
3) Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto, 
condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes química e intensamente 
agressivos a armadura deve ter cobrimento nominal de 45mm. 

 Tabela 24.3 – Correspondência entre classe de agressividade e cobrimento nominal para 
       c=10mm  


