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CAPÍTULO I -  DURABILIDADE DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO 

 

 

I.1  Durabilidade 

 

A durabilidade relaciona-se à capacidade da estrutura, quando 

exposta à solicitações físicas, químicas, mecânicas e/ou biológicas 

específicas, desempenhar as funções para as  quais foi projetada e 

construída, no período de vida útil esperado, sem sofrer deterioração 

excessiva ou colapso. 

 

I.2  Mecanismos de Deterioração 

 

I.2.1  Lixiviação por águas puras ou salinas, ácidas ou básicas 

 

As águas podem ser classificadas quanto ao tipo de interação com o 

concreto como (CINCOTTO, 1992): 

 

- águas puras ou moles, neutras, com baixa salinidade; 

 

- águas de baixa salinidade, ácidas contendo anidrido carbônico  

           dissolvido;  

 

- águas muito salinas neutras; 

 

- águas muito salinas  (duras) ou pouco salinas, ácidas; 

 

- águas muito salinas (duras) ou pouco salinas, básicas. 
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A água pura decompõe os compostos do cimento pela dissolução do 

hidróxido de cálcio e, até certo ponto, dos compostos aluminosos. A 

lixiviação contínua deixará, ao longo do processo, apenas um resíduo 

não-cristalino de sílica hidratada, óxido de ferro e alumina. Este tipo 

de reação química é, geralmente, bastante lenta. 

 

As águas salinas contêm, dentre outros, os íons cloretos, conhecidos 

agressores da armadura do concreto. 

 

As águas ácidas, devido à presença de dióxido de carbono ou ácidos 

orgânicos ou inorgânicos são mais agressivas porque a intensidade do 

ataque aumenta com o aumento da acidez e com a diminuição do pH. 

O grau de dissolução do concreto em águas naturais depende da 

concentração do dióxido de carbono livre em excesso em relação à 

quantidade requerida para estabelecer o equilíbrio carbonato-

bicarbonato (MAILVAGANAM, 199225): 

 

CaCO3 + H2CO3   →   Ca(HCO3)2  

 

 

Sendo:  

CaCO3: Carbonato de cálcio 

H2CO3: Ácido carbônico 

Ca(HCO3)2: Bicarbonato de cálcio 

 

                         
25 MAILVAGANAM, N. P (ed.). Repair and protection of  concrete structures. Boca Raton, CRC  
          Press, 1992. 
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I.2.2  Expansão por  sulfatos, óxidos e reação álcali-agregado 

 

O ataque por sulfatos ocorre quando o sistema de poros do concreto 

é penetrado por soluções de sulfatos originárias de águas do subsolo, 

do mar ou efluentes industriais. A conversão de hidróxido de cálcio a 

sulfato de cálcio dihidratado (reações (i) e (ii), abaixo), e a combinação 

do aluminato de cálcio hidratado e o sulfato de cálcio dihidratado em 

solução para formar sulfoaluminato tricálcico (reações (iii) e (iv), 

abaixo), fazem o volume de sólidos mais que duplicar, causando 

portanto, a expansão e ruptura do concreto envolvido: 

 

(i)     Na2SO4 + Ca(OH)2 + 2H2O    →    CaSO4.2H2O + 2NaOH 

(ii)    MgSO4 + Ca(OH)2 + 2H2O    →    CaSO4.2H2O + Mg(OH)2 

                   3MgSO4 + 3CaO.2SiO2.3H2O + 8H2O   → 

                   3(CaSO4.2H2O) + 3Mg(OH)2   + 2SiO2.H2O 

 

 
 

Onde: 

 

A reação álcali-agregado pode ocorrer se o concreto é constituído de 

agregado reativo com os álcalis do cimento, principalmente o sódio e  

o potássio. A reação pode subdividir-se em dois tipos (MAILVAGANAM, 
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199226): reação álcali-carbonato, com agregados tais como algumas 

dolomitas argilosas, e reação álcali-sílica, com agregados contendo 

minerais da família da sílica (ALVES, 198227), como a calcedônia, a 

cristobalita, a opala e a tridimita. 

 

 

I.2.3  Corrosão de armaduras 

 

A corrosão de armaduras tem como causas principais e de maior 

freqüência, a carbonatação e o ataque por íons agressivos, ambientais 

ou não, como os cloretos e os sulfatos. 

 

A carbonatação consiste na reação do dióxido de carbono, CO2, 

presente na atmosfera com o hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, produto da 

hidratação da pasta de cimento, dando origem ao carbonato de cálcio, 

CaCO3, conforme a reação seguinte: 

 

                    Ca(OH)2 + CO2   →  CaCO3 + H2O 

 

O hidróxido de cálcio da pasta de cimento Portland proporciona um 

meio alcalino,  pH ≥ 12, favorecendo a formação sobre as barras de 

aço de um filme de óxido de ferro, passivante da armadura. Porém, 

com a formação do carbonato de cálcio a alcalinidade do concreto 

diminui, ficando o pH ≤ 9,5.  Quando esta frente de carbonatação 

                         
26 MAILVAGANAM, N. P (ed.). Id. Ibid. 
27 ALVES, J. D. Manual de tecnologia do concreto. Goiânia, UFG, 1982. (Coleção Didática No. 5). 
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atinge as armaduras, processa-se a destruição do filme passivador e, 

em presença de umidade, oxigênio e uma heterogeneidade qualquer 

na estrutura que acarrete uma dada diferença de potencial, inicia-se o 

fenômeno da corrosão eletroquímica. O avanço da carbonatação a 

partir da superfície do concreto é função basicamente da concentração 

de CO2, da umidade do concreto e da difusividade a gases do concreto. 

 

Para a determinação da profundidade de carbonatação são utilizados 

indicadores químicos, tais como a fenolftaleína e a timolftaleína. 

 

Os íons cloreto, Cl-, rompem o filme passivador de óxido de ferro, 

provocando a deterioração do aço em uma velocidade superior à da 

deterioração causada pela carbonatação. Isto ocorre para relações 

molares Cl-/OH- > 0,6,  quando a camada de óxido de ferro torna-se 

permeável ou instável, e ficando assim a armadura suscetível à 

corrosão eletroquímica. É importante salientar que a relação Cl-/OH-  

é alta, levando-se em conta que se trata de água dos poros, 

praticamente saturada de hidróxido de cálcio. 

 

Os cloretos podem se fazer presentes no concreto segundo duas 

formas básicas e distintas: por incorporação e por impregnação. 

Entende-se  que os cloretos estão presentes por incorporação quando 

acompanham algum constituinte do concreto, tais como aditivos 

aceleradores, água de amassamento ou mesmo impurezas de 

agregados. Neste caso, pode-se considerar os íons cloro 
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uniformemente distribuídos em toda a massa de concreto, verificando-

se também uma proporção de cloroaluminatos que não afetam o 

processo de corrosão das armaduras, por se tratar de cloro 

combinado. Quando presentes por impregnação, os cloretos adentram 

no concreto a partir da ação da névoa salina presente nas 

proximidades do mar ou mesmo pela lavagem da superfície do 

concreto com produtos contendo cloro. Neste caso, os teores de cloreto 

são variáveis em função da distância à superfície do concreto, 

diminuindo da superfície para o núcleo das peças, além do que, é 

função também da porosidade do concreto, da água contida nestes 

poros e da heterogeneidade do concreto. 

 

O íon sulfato se difunde para o interior do concreto através de 

impregnação pelo meio externo, podendo originar produtos que sejam 

facilmente lixiviáveis ou, reagindo com a portlandita (Ca(OH)2), formar 

compostos expansivos como o são a gipsita (CaSO4 . 2H2O) e também 

a etringita (C3A . 3CaSO4 . 32H2O). Quanto à corrosão das armaduras, 

a presença dos sulfatos gera a formação de alguns produtos de caráter 

ácido, contribuindo assim para uma redução do pH, 

descaracterizando o caráter alcalino de passivação das armaduras. 
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I.2.4  Ataque microbiológico 

 

Segundo a literatura28, a ação de microorganismos (bactérias, 

cogumelos, algas e seus associados, simbióticos ou não) sobre o 

concreto é semelhante à ação dos mesmos sobre as rochas calcárias, o 

que pode ser evidenciado pelos defeitos estruturais e mecanismos de 

degradação nos dois casos. Sabe-se, entretanto, que é difícil 

identificar os efeitos específicos dos diversos microorganismos sobre o 

concreto e mais difícil ainda, conhecer exatamente a função de cada 

um na degradação global, sendo geralmente possível, no entanto, 

determinar os aspectos químicos e bioquímicos, além dos mecanismos 

de degradação do concreto. 

 

Alguns aspectos do problema: 

 

- As bactérias podem ser do tipo formadoras ou redutoras de  sulfato. 

As primeiras são aeróbicas, havendo alguns tipos que oxigenam o 

sulfeto de hidrogênio tornando-o um ácido sulfúrico;  as anaeróbicas, 

por outro lado, reduzem os sais do ácido sulfúrico para sulfeto de 

hidrogênio, num ambiente livre de oxigênio29; 

 

                         
28 SILVA, M. R. Etude de la microstructure du béton sous l’influence de variations hygromé-     
        triques  importantes. Tese (Doutorado), Paris, LCPC, 1991. (Série Ouvrages D’Art  OA10). 
29 BICZOK, I. Concrete corrosion and concrete protection. (Trad. Z. Szilvassy). Budapest,  
         AKADEMIAI KIADO, 1964. 
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- A dissolução da portlandita (Ca(OH)2) por ácidos orgânicos e 

minerais  produzidos durante o metabolismo dos microorganismos é o 

principal mecanismo envolvido na biodeterioração do concreto. 

 

- As bactérias mais agressivas são aquelas pertencentes ao gênero 

Thiobacillus, pois, no processo de oxidação biológica das formas 

reduzidas de enxofre inorgânico, geralmente produzem ácido sulfúrico 

como produto final de seu metabolismo30. 

 

O primeiro trabalho sobre a ação dos microorganismos na 

deterioração do concreto foi publicado por PARKER31 em 1945, 

registrando a presença de bactérias do gênero Thiobacillus na 

superfície do concreto na rede de esgoto de Melbourne, Austrália. 

 

 

I.3   Classificação da Agressividade Ambiental 
 

As estruturas de concreto armado podem estar situadas em ambientes 

agressivos,  que são comumente classificados de acordo com o 

macroclima em atmosferas rurais, urbanas, marinhas, industriais e 

viciadas32 . 

 

                         
30 SHIRAKAWA, M.A; CINCOTTO, M. A & RZYSKI, B. M. Biodeterioração do concreto: um  
         estudo multidisciplinar. Revista Ibracon, julho/agosto 1997. 
31 Apud SHIRAKAWA, M.A; CINCOTTO, M. A & RZYSKI, B. M. Biodeterioração do concreto: um  
         estudo multidisciplinar. Revista Ibracon, julho/agosto 1997. 
32 HELENE, Paulo R. Corrosão em armaduras para concreto armado. São Paulo, IPT/PINI, 1986. 
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Entende-se por atmosfera rural, aquela em que os teores de poluentes 

são baixos e que é tomada como elemento de referência. No Brasil, 

poderíamos considerar rurais as atmosferas de cidades sem 

indústrias, com população inferior a 200.000 habitantes e pelo menos 

a mais de 80 km da orla marítima. 

 

As atmosferas dos grandes centros urbanos e industriais podem dar 

origem a chuvas  ácidas com pH de 3,5 a 5,5, como ocorre em certas 

regiões da Grande São Paulo (Santo André‚ São Caetano, Diadema e 

São Bernardo) e outros pólos industriais como Cubatão - SP e 

Camaçari - BA. Nessas regiões, a velocidade de corrosão pode ser de 

40 a 60 vezes maior do que aquela ocorrida em uma estrutura de 

concreto armado em atmosfera rural33. 

 

A atmosfera marinha é tradicionalmente agressiva devido à presença 

de cloretos (íons cloro) em suspensão. A situação se agrava quando a 

brisa marinha é intensa e contínua.  Nesses casos, a velocidade de 

corrosão das armaduras pode chegar a ser até 80 vezes maior que 

numa atmosfera rural. 

 

Por atmosfera viciada entende-se aquela vigente em certos locais 

restritos, tais como galerias de esgotos, reservatórios de  água, 

tanques industriais, fornos, silos, embarcadores, cais de porto e 

                         
33 HELENE, Paulo R. Corrosão em armaduras para concreto armado. São Paulo, IPT/PINI, 1986. 
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outros. Nessas condições, a proteção contra a corrosão das armaduras 

é fundamental34. 

 

A agressividade do ambiente pode também ser classificada segundo a 

durabilidade da armadura e do concreto, como nas Tabelas 1, 2 e 335. 

 
Tabela 1: Classificação da agressividade do ambiente 
 
 
Classe de agressividade  Agressividade  Risco de deterioração da     

           estrutura 
I         fraca              insignificante 

II         média                  pequeno 

III          forte                  grande 

IV     muito forte                   elevado 

 

 

 

Tabela 2: Classificação da agressividade do ambiente sobre as armaduras 

 

   Classe  de 
agressividade 

Macroclima      Microclima Gás arbônico,   
      CO2, no 
    ambiente      
          (%) 

  Cloretos,   
      Cl- 
     
      (mg/l) 

I       rural       UR(*)  ≤ 60 % 
   interiores secos 

≤  0,3 ≤  200 

II      urbano  60 % ≤ UR.≤ 95 % 
     U.R. = 100 %     
       (submersa) 

≤  0,3 <  500 

III  marinho ou   
  industrial 

 65 % ≤ UR≤ 100 % 
        (variável) 

≥  0,3 >  500 

IV        pólos     
  industriais 

 interiores úmidos   
  de indústria com 
agentes agressivos 

≥  0,3 >  500 

* UR = umidade relativa do ar 

 

 

 
                         
34 HELENE, Paulo R. Corrosão em armaduras para concreto armado. São Paulo,    
         IPT/PINI, 1986. 
35 HELENE, Paulo R. Vida útil das estruturas. Téchne, no. 17, p. 28-31, 1995. 
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Tabela 3: Classificação da agressividade do ambiente sobre o concreto 

 

    Classe de 
agressividade 

     pH      CO2  
 
   (mg/l) 

 Amônia, 
   NH4+ 
   (mg/l) 

Magnésio, 
     Mg2+ 
    (mg/l) 

   Sulfato, 
     SO42- 
     (mg/l) 

    Sólidos 
dissolvidos 
     (mg/l) 

I    > 6,0     < 20    < 100      < 150      < 400     > 150 

II  5,9 - 5,0  20 - 30 100 - 150   150 - 250   400 - 700    50 - 150 

III  5,0 - 4,5 30 - 100 150 - 250   250 - 500  700 - 1.500      < 50 

IV    < 4,5   > 100    > 250      > 500     > 1.500      < 50 

 

 

A forma de utilização é fundamentalmente a seguinte: 

 

- A tabela 1 nos dá a classe que corresponde a uma determinada 

agressividade e define em consequência o risco de deterioração da 

estrutura , que é o objetivo final. Como se pode observar o critério é 

razoavelmente subjetivo sendo portanto orientativo. 

- A tabela 2 define as variáveis e a quantidade dos agressivos que 

servem para definir a classe de agressividade da tabela 1, quando 

estes agressivos são importantes na deterioração das armaduras. O 

macroclima está relacionado com as características do ambiente e 

o microclima, com as substâncias que estão diretamente em 

contato com as armaduras  

- A tabela 3 define as variáveis e a quantidade dos agressivos que 

servem para definir a classe de agressivos da tabela 1, quando 

estes agressivos são importantes na deterioração do concreto. 

 

Os teores de agressivos podem levar à classes diferentes e 

consequentemente, a riscos diferentes de deterioração, função da 

agressividade ambiental com relação ao concreto e às armaduras. 

Para classificação vale o maior teor agressivo. 
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Por exemplo, se temos um efluente que é armazenado num 

decantador de uma fábrica de papel, podemos ter valores do tipo (caso 

real): 

 

O ambiente pode então ser classificado como de agressividade muito 

forte ou com risco de deterioração elevado, principalmente com 

relação à corrosão de armaduras. 
 
 
Outra fonte na qual se pode verificar a classificação do ambiente em 

relação a severidade dos agressivos em contato com o concreto é o 

Model Code de 1990, tabela 1.5.236, representada abaixo: 

 

Tabela 4: Valores limites de substâncias deletérias na água de composição 

natural para definição da severidade do ataque químico. 

 

 Grau de severidade 

Critério baixa Moderada Alta 

Valor do pH 6,5 – 5,5 5,5 – 4,5 < 4,5 
Ácido Carbônico dissolvido 

(CO2) em mg/l 

 

15 – 40 

 

40 – 100 

 

> 100 
Amônia (NH4+) 15 – 30 30 – 60 > 60 
Magnésio (Mg2+) em mg/l 300 – 1.000 1.000 – 3.000 > 6.000 
Sulfato (SO42-) em mg/l 200 – 600 600 – 3.000 > 3.000 

 

 

 

                         
36 COMITE EURO-INTERNACIONAL DU BETON. CEB – FIP Model Code 90 final Draft. 
Lausane, 1991. (Bulletin d’Information, 203) 

lmg/ 135SO
lmg/ 6,0NH
lmg/ 211.1lC

7,4 pH 

4

4

=
=

=
=
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Como se pode observar a tabela 4 conforme MC-90 é bem mais 

restrita que as de nº 1, 2 e 3 apresentadas neste trabalho visto que 

apresenta apenas três graus de severidade (agressividade) e que se 

restringe a ação apenas sobre o concreto, não fazendo mensão a 

agressividade com relação às armaduras. 

 

No manual do American Concrete Institute ACI 318-8937, pode-se 

verificar que os meios agressivos são classificados segundo ambientes 

específicos que ficam em contato com o concreto como por exemplo no 

caso de sulfatos em que a agressividade pode ser desprezível, 

moderada, severa ou muito severa. 

 

Em geral, as tabelas apresentadas neste manual são muito práticas, 

dando as características exigíveis do concreto com relação ao fator 

água cimento e a mínima resistência, quando este está em contato 

com estes meios. 

 

De forma esclarecedora, é mostrada abaixo a tabela 5 com os 

requisitos para exposição em condições especiais e a tabela 6 

características para concreto exposto à soluções de contaminação por 

sulfatos. 

 

Tabela 5: Requisitos para exposição em condições especiais. 

 

Condições de exposição Máxima relação 
água cimento 

Mínima resistência a 
Compressão (MPa) 

Concreto de baixa permabilidade 
em contato com água 

 
0,5 

 
28 

Concreto exposto a congelamento 
e descongelamento 

 
0,45 

 
32 

Proteção de corrosão devido a 
cloretos, sais, água salobre 

 
0,4 

 
35 

 

 

                         
37 AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. Building Code Requirements for Reinforced Concrete: 
report by ACI Committee 318. In: - ACI Manual of Concrete Practice. Detroit, 1992. 
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Tabela 6: Características para concreto exposto a soluções de 

contaminação por sulfatos. 

 

Exposição 

a sulfatos 

(SO4) no 
solo, 

porcentagem 
em peso 

(SO4) na 
água em 

ppm 

 
Tipos de 
cimento 

Máxima 
relação 
água 

cimento 

Mínima 
resistência 

a 
compressão 

(MPa) 
Desprezível 0,00 – 0,10 0 – 150 - - - 
Moderada 0,10 – 0,20 150 – 

1.500 
CP III, CP 
IV RS, CP 

II-F RS, CP 
II-E RS 

0,5 28 

Severa 0,20 – 2,00 1.500 – 
10.000 

CP I RS 0,45 32 

Muito 
severa 

Acima de 
2,00 

Acima de 
10.000 

CP I RS 
(com 

pozolana) 

0,45 35 

 

Obs.: Correspondência de cimentos norte americanos e brasileiros, 

conforme o livro de Concreto de P. Kumar Mehta e Paulo J.M. 

Monteiro tradução e adaptação para o português38 pg. 210. 
 
 
 
I.4   Resistência dos concretos aos agentes agressivos 
 
 
A grande vantagem do concreto armado em meios agressivos, quando 

comparado com outros materiais é a importante proteção que ele 

oferece à armadura, de forma a protegê-la contra a ação do meio. 

 

A proteção ofertada pelo concreto deve-se fundamentalmente a dois 

efeitos, o primeiro é função do efeito físico propriamente dito, e o 

segundo pela proteção química resultante do alto pH oferecido pelas 

reações de hidratação. 

 

 

                         
38 MEHTA, P. K. & MONTEIRO, P. J. M. Concreto: estrutura, propriedades e materiais.  
         (Trad. Profo. Dr. P. do Lago  Helene et al). São Paulo, CIMINAS/HOLDERCHEM /PINI, 1994. 
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Barreira física: Um concreto de boa qualidade realizado com uma 

baixa relação água cimento, de alta compacidade (baixa porosidade), 

bem vibrado com um traço de boa distribuição granulométrica, 

garante uma boa impermeabilidade oferecendo uma proteção 

importante por barreira física que reduz ao máximo a penetração dos 

agentes agressivos e dos constituintes necessários para desencadear a 

corrosão eletroquímica, tais como a umidade e o oxigênio. 

 

Barreira química: Dado ao fato de que o concreto tem características 

básicas, apresentando um pH de 12 a 13, dependendo 

fundamentalmente das características do cimento, em contato com o 

aço, forma-se uma película passivadora em torno da armadura de 

características eminentemente básicas. 

 

A película formada por oxidos protege a armadura contra a corrosão. 

 

À medida que a película passivadora é neutralizada, por exemplo pelo 

efeito de carbonatação, ou quando ela é penetrada por um íon 

agressivo de grande penetrabilidade como o cloreto, há uma 

despassivação e se inicia um processo de corrosão eletroquímica. 

 


