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CAPÍTULO II - VIDA ÚTIL 
 
 
II.1  Definição 
 
 

Vida útil é comumente definida como o período de tempo no qual a 

estrutura ou o componente estrutural pode cumprir sua função 

projetada sem custos importantes de manutenção, ou seja, deverá 

estar sob manutenção preventiva mas, não deverá sofrer manutenção 

corretiva durante esse período, em outras palavras não poderá ser 

objeto de intervenções não previstas. 

 

Numa concepção de projeto voltada para a durabilidade, seria 

necessário, o estabelecimento de uma vida útil da edificação pelo 

proprietário em conjunto com os diversos projetistas (estrutural, 

arquitetônico etc) e um especialista em Patologia das Construções. 

 

Na definição da vida útil de uma estrutura deveriam ser considerados 

os aspectos seguintes: 

 

. definição do tipo de degradação  a que o concreto estará sujeito; 

. definição dos mecanismos de degradação do concreto; 

. descrição de sua evolução no tempo; 

. quantificação do grau inaceitável  de degradação. 
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A vida útil das estruturas de concreto armado pode ser prevista por 

um dos quatro métodos seguintes39: 

 

(1o.) Empiricamente: Procurando garantir durabilidade pela 

especificação de exigências construtivas baseadas em experiências 

anteriores. Assim, era e é, o tratamento da maioria das normas 

técnicas brasileiras e internacionais desde 1903, sendo o parâmetro 

principal de durabilidade o cobrimento da armadura de concreto, não 

sendo, porém, considerada nas normas nacionais a agressividade 

ambiental e as características do concreto, o que significa uma 

deficiência importante. Não sendo consideradas ainda as relações 

entre estas variáveis e o tempo da vida útil previsto da estrutura. 

 

(2o.)   Com base em ensaios acelerados: Mais adequado à avaliação 

de materiais e/ou componentes de base orgânica, este método foi 

introduzido em 1978 com a norma estadunidense ASTM E632 

Standard Practice for Developing Accelerated Tests to Aid Prediction of 

the Service Life of Building Components and Materials. 

 

(3o.)   Por modelos numéricos e deterministas: Este método baseia-

se nos mecanismos de transporte de gases, massa e íons através dos 

poros do concreto e na lei de Faraday, no período de corrosão da 

armadura. 

                         
39 HELENE, Paulo R. Vida útil das estruturas de concreto. In: IV CONGRESSO  
         IBEROAMERICANO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES. Anais... Porto Alegre, RS,  
         1997. 
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Assim, no período de iniciação da corrosão, isto é, até a 

despassivação da armadura, os modelos de previsão da vida útil da 

estrutura baseiam-se nas condições ambientais para os agentes 

agressivos chegarem ao nível da armadura, envolvendo os 

mecanismos de transporte no concreto, que podem ser expressos de 

forma simplificada por:  

 

e = k.t1/2   

 

onde:  

e:  extensão percorrida pelo agente agressivo (cm) 

k:  coeficiente de um dos mecanismos: permeabilidade, absorção capilar,   

     difusão de gases e íons ou migração de íons 

t:  vida útil (anos) 

 

Fisicamente os mecanismos de transportes são definidos a seguir: 

 

Difusão: Se produz quando há uma diferença de concentração entre 

os pontos do elemento em que se difunde. No concreto em geral, o 

processo é estacionário e segue, aproximadamente, a Segunda lei de 

Fick. 

 

Absorção Capilar: É um fenômeno que ocorre ao se colocar em 

contato um líquido com um sólido poroso, a profundidade e a massa 

de agressivo que penetram são função do diâmetro do capilar, da 
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viscosidade do líquido e da temperatura. Teoricamente, segue com 

muito boa aproximação a lei de Jurin. 

 

Os dois fenômenos anteriores são os mais comuns no concreto em 

ambientes agressivos e podem ser expressos muito bem pela 

expressão dada  e = k.t1/2 , principalmente se levarmos em conta que 

os processos de penetração podem ser múltiplos, podendo portanto, 

serem analisados de uma forma global de maneira aceitável. 

 

Permeabilidade: É quando a penetração se dá por uma pressão 

diferenciada entre faces, sendo um caso pouco comum das estruturas 

(barragens). Neste caso, o fenômeno segue a lei de Hagen Puiseuille. 

 

Após a despassivação da armadura, isto é, no período de propagação 

da corrosão, os modelos de previsão baseiam-se na cinética da 

corrosão envolvendo os mecanismos de perda de massa no aço 

(equação de Faraday), difusão da ferrugem (equações de Fick) e 

geometria da peça (equações de resistência dos materiais). 

 

Os modelos numéricos e deterministas também podem considerar 

particularmente cada um, a corrosão da armadura ou a deterioração 

do concreto. No caso da armadura, há  modelos atuais de previsão de 

vida útil; no caso do concreto, não há ainda modelos matemáticos 

satisfatórios, sendo necessário fazer considerações apenas qualitativas 

de durabilidade. 
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De acordo com o modelo de vida útil de TUUTTI40 e ampliado por 

Helene41, a deterioração por corrosão de armaduras das estruturas de 

concreto pode ser modelada como um processo que comporta dois 

estágios (Figura 1). O primeiro estágio, ao qual está associado o 

período de tempo to, denominado período de iniciação ou 

despassivação, corresponde ao período de tempo que os agentes 

agressivos do ambiente levam para alcançar a armadura. O segundo 

estágio, associado ao período de tempo t (t1, t2, ou tf), corresponde ao 

tempo que ainda leva para a ocorrência de uma deterioração 

significativa, tanto do ponto de vista estético quanto de segurança, 

podendo ser o tempo correspondente ao aparecimento de manchas 

dos produtos de corrosão, ao aparecimento de fissuras, à ocorrência 

de destacamentos do concreto de cobrimento ou até à ruptura parcial 

ou total da estrutura. A definição de t (t1, t2, ou tf) depende muito da 

definição do nível de deterioração aceitável e portanto é bastante 

subjetiva. 

 

Assim, a vida útil é igual a to + t, sendo t definido arbitrariamente, em 

função da importância da obra e seu estado em (a) construções novas, 

(b) construções existentes e em bom estado de conservação ou (c) 

                         
40 Apud  DURAR. Manual de inspección, evaluación y diagnóstico de corrosión en estructuras de  
         hormigón armado. Rio de Janeiro, CYTED/DURAR, 1997. (Subprograma XV) 
41 HELENE, Paulo R. Vida útil de estruturas de concreto armado sob o ponto de vista da  
         corrosão da armadura. In: SEMINÁRIO DE DOSAGEM E CONTROLE DOS CONCRETOS    
         ESTRUTURAIS, julho a setembro 1993. Anais, Brasília, ENCOL, 1993.  
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construções existentes e deterioradas, sendo possível distinguir pelo 

menos os tipos seguintes: 

 

 . vida útil de projeto 

 . vida útil de serviço ou de utilização 

. vida útil total 

. vida útil residual 

 

 

Figura 1: Conceituação de vida útil das estruturas de concreto com relação 

à    

            corrosão das armaduras 
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A vida útil de projeto, to, pode ser estimada adotando-se parâmetros 

relativos às características do concreto de cobrimento e à 

agressividade do meio ambiente, sendo os parâmetros mais 

importantes a penetração de Cl- e de CO2, que podem ser avaliados em 

laboratório, através de ensaios como a porosimetria de mercúrio, ou 

quantificados por relações matemáticas, quando se conhece a 

espessura carbonatada num dado momento. 

 

A espessura de carbonatação  pode ser calculada (HELENE, 1993) 

como  

eCO2 = k CO2.t1/2  

 onde: 

 

eCO2  :  espessura ou profundidade carbonatada (mm) 

k CO2  :  constante dependente da difusividade do CO2, do gradiente de  

           concentração de CO2   no ambiente e da quantidade retida de CO2    

           no concreto (mm.ano-1/2) 

t        : tempo de exposição ao CO2  (anos) 

 

 

A agressividade do ambiente  (vide item I.3 desta Tese) pode ser 

avaliada pela classificação deste de acordo com o macroclima em 

atmosferas rurais, urbanas, marinhas, industriais e viciadas42. 

 

                         
42 HELENE, Paulo R. Corrosão em armaduras para concreto armado. São Paulo, IPT/PINI, 1986. 
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A estimativa da  vida útil de serviço (período de tempo até o 

aparecimento de manifestações patológicas inadmissíveis), t1, é 

possível  com uma previsão da taxa de corrosão, ou seja, com a 

medição de parâmetros tais como resistividade elétrica, teor de 

cloretos, potencial de corrosão, corrente de corrosão etc, empregando 

aparelhos eletrônicos como, por exemplo, o GECOR6 Corrosion Rate 

Meter (da GEOCISA S.A.), o MCM Model LC-4 Concrete Corrosion 

Mapping System (da M.C. Miller Co.) ou o RM MKII Concrete Resistivity 

Meter (da CNS Electronics Ltd.).  

 

No caso da  vida útil total (período de tempo até a ruptura ou colapso 

parcial da estrutura ou componente estrutural), tt,  a sua estimativa 

também requer, dentre outros parâmetros, uma previsão da taxa de 

corrosão, além de métodos analíticos para avaliação estrutural. Com 

os gráficos de perda de seção transversal, em função do tempo, pode-

se determinar o tempo que leva para que a seção da armadura atinja 

um diâmetro que corresponde a um coeficiente de segurança igual a 

1,0. 

 

A vida útil residual pode ser calculada a partir do conhecimento de t0 

e t1, descontando-se da soma desses períodos, o tempo t da época da 

vistoria e inspeção detalhada. Também podem ter de entrar neste 

cálculo fatores outros como incêndio ou impactos de veículos. 
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Para a avaliação da vida útil podem ser utilizados nomogramas43 

(Figuras 2 e 3) para a determinação, na fase de projeto, do cobrimento 

de concreto à armadura em função da agressividade do ambiente, a 

seguir. Também, a partir de um nomograma que representa a 

espessura total corroída da seção transversal da barra da armadura 

necessária para iniciar o processo de ruptura do concreto de 

cobrimento e, conseqüentemente, ser considerada de intensidade 

severa ou grave, é possível predizer o período de tempo necessário ao 

aparecimento de fissuras no concreto de cobrimento, admitindo uma 

velocidade de corrosão constante no tempo (Figura 4), confrontando 

essas reduções de seção transversal com a taxa de corrosão ou a 

intensidade de corrosão (icorr). 

 

 

 

 

 

 

 

                         
43HELENE, Paulo R. Vida útil das estruturas de concreto. In: IV CONGRESSO  
         IBEROAMERICANO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES. Anais... Porto Alegre, RS,  
         1997. 



 35

C50

0.1 0.1

1

es
pe

ss
ur

a 
m

ín
im

a 
de

 c
ob

ri
m

en
to

de
 c

on
cr

et
o 

à 
ar

m
ad

ur
a 

m
ai

s 
ex

po
st

a
em

 c
m

10 10

Vida  ú t il de p r ojet o da  est r u t u r a , em  a n os

5

C45

5

0.5

2

501

C40
C35

C30
C25C20
C15C10

10 100

ca r bon a t a çã o em  fa ces ext er n a s
dos com pon en t es est r u tu r a is  de
con cr et o expost os à  in t em pér ie

AF
+20%

P OZ
+10%

 
Figura 2: Ábaco para obtenção da espessura de cobrimento às armaduras 

em    função do ambiente sujeito a carbonatação (zona urbana, 

industrial, marinha ou rural), do concreto (C10 a C50) e da vida útil de 

projeto desejada (1 a 100 anos)44  
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Figura 3: Ábaco para obtenção da espessura de cobrimento às armaduras 

em           função do ambiente sujeito a cloretos (zona urbana, 

industrial, marinha ou rural), do concreto (C10 a C50) e da vida útil 

de projeto desejada (1 a 100 anos)45 

 
                         
44 HELENE, Paulo R. Vida útil das estruturas de concreto. In: IV CONGRESSO  
         IBEROAMERICANO DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES. Anais... Porto Alegre, RS,  
         1997. 
45 Id. Ib. 
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Figura 4:  Vida útil residual, em anos, sem fissuração, em função da  

intensidade da corrente de corrosão, icorr46 
 

Outro modelo conhecido é o de ANDRADE et al47, que, admitindo o 

modelo de vida útil de TUUTTI, permite a análise da vida útil residual, 

pós-despassivação da armadura, da estrutura de concreto a partir de 

medições dos diâmetros das barras e da intensidade de corrosão (e 

conseqüentemente da velocidade de diminuição da seção das barras).  

 
 
 
 
 
 
                         
46 HELENE, Paulo R. Contribuição ao estudo da corrosão em armaduras de concreto  
         armado. Tese (Livre Docência). São Paulo, EPUSP, 1993. 
47 ANDRADE, C. Vida útil de estructuras de hormigón armado: obras nuevas y deterioradas. In:  
         CEMCO-95. XIII CURSO DE ESTUDIOS MAYORES DE LA CONSTRUCCION. Anais...   
         Madri, Instituto Eduardo Torroja, 1995. 
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Figura 5: Modelo de estimativa de vida residual (lei de Faraday). 
 

(4o.)   Por modelos probabilistas: Este método é o mais moderno 

conhecido48 para a análise da durabilidade no projeto estrutural, isto 

é, para a determinação do cobrimento de concreto à armadura 

necessário para uma dada durabilidade, e seus fundamentos são 

similares aos dos princípios de introdução da segurança no projeto 

das estruturas de concreto. 

 

                         
48HELENE, Paulo R. Contribuição ao estudo da corrosão em armaduras de concreto  
         armado. Tese (Livre Docência). São Paulo, EPUSP, 1993. 
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O método pode ser encontrado na literatura seguinte: 

 

- ASTM STP 1098. Service Life of Rehabilitated Buildings and Other    

    Structures. s.l.,1990. (Vida Útil de Serviço de Edifícios e Estruturas   

     Recuperados). 

 

- RILEM TC-116-PCD Report 12. Performance Criteria for Concrete  

      Durability. London, E & FN, Chapman & Hall, 1995. (Critérios de  

      Desempenho para o estabelecimento da Durabilidade do  

      Concreto). 

 

- RILEM TC-130-CSL. Durability Design of Concrete Structures. E & FN  

      Spon, Chapman & Hall, 1996. (Projeto de Durabilidade de     

      Estruturas de Concreto). 

 

- CEB Bulletin D’Information 238. New Approach to Durability Design -     

      an Example for Carbonation Induced Corrosion. Lausanne, 1997.  

      (Nova Abordagem de Projeto de Durabilidade- Exemplo para o    

      Caso de Corrosão por Carbonatação Induzida). 
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II.2  Histórico 
 
 

Os norte-americanos foram os primeiros, na década de 70, a enunciar 

a necessidade de introduzir o conceito de que as estruturas de 

concreto armado em determinados ambientes não são eternas, mas 

sim terão uma vida útil limitada, cuja duração tem que se prever a 

partir do projeto.  

 

Em algumas normas, o aspecto durabilidade ou vida útil da estrutura 

de concreto já é considerado, como no ACI- American Concrete 

Institute COMMITTEE 201, nas normas japonesas, nas normas 

européias BS 7543, CEB-FIP Model Code 90, ENV 206, Eurocódigo No. 

2, e na norma brasileira CETESB L1 007, que têm já definidas as 

condições que deve cumprir um concreto para que seja durável.  

 

Há atualmente uma certa atividade na área, tentando determinar de 

forma analítica o cálculo da vida útil. Além da dificuldade em se fazer 

o estudo analítico, determinando através da velocidade de perda de 

seção como a redução da resistência que passa a determinar uma 

perda de segurança importante, deve-se levar em conta que existe 

uma redução de capacidade resistente que é função de outras 

variáveis importantes, como a perda de aderência por fissuração do 

concreto de cobrimento que, ao se expandir a armadura pela formação 

de óxidos, interferem na aderência. 
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II.3  Especificação 

 

Existe uma norma, a ASTM E632-81 Standard Practice for Developing 

Short-term Accelerated Tests For Prediction of the Service Life of 

Building Components and Materials (Prática Padronizada para o 

Desenvolvimento de Ensaios Rápidos Acelerados para  o Prognóstico 

da Vida Útil de Serviço de Componentes e materiais de Edificações), 

que descreve toda a metodologia ou filosofia dos passos que se deve 

dar para definir a vida útil, os quais são divididos em quatro fases que 

são: definição do problema, pré-testes, testes, interpretação e 

conclusão dos resultados. Nesta publicação, sob forma de tabela, se 

encontram relacionados os agentes de degradação que afetam a vida 

de serviço de materiais e componentes. 

 

É relevante o trabalho realizado por uma comissão conjunta CIB-

RILEM (W80 CIB/CT-71 PSL RILEM) que trata de abordar os aspectos 

relativos à previsão da vida em serviço, expresso na literatura 

seguinte: 

 

- CIB-RILEM Report. Prediction of Service Life of Building Materials and 

Components. CIB Publication no. 96. (Prognóstico da Vida Útil de 

Serviço de Materiais e Componentes de Edificações). 
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-CIB-RILEM Report. Feedback from Practice of Durability Data. 

Inspection of Buildings. CIB Publication no. 127. (Retroalimentação da 

Prática de Dados de Durabilidade. Inspeção de Edificações). 

 

-CIB-RILEM Report. Feedback from Practice of Durability Data. 

Appendix - Examples of Field Investigations. CIB Publication no. 128. 

(Retroalimentação da Prática de Dados de Durabilidade. Apêndice: 

Exemplos de Investigações de Campo). 

 

Nos documentos da Comissão Técnica 71 listados destacam-se os 

assuntos que a seguir enfatizamos e que segundo a referida comissão 

representam o estado da arte na previsão da vida de serviço: 

 

- Fonte de dados; 

 

Trazidos da experiência e dos ensaios para materiais tradicionais. 

Quando se trata de materiais recorre-se a ensaios, podendo-se utilizar 

os conhecimentos da Engenharia de Materiais. 

As observações de campo são muito complicadas, principalmente 

quando se deseja analisar efeitos isolados. 

 

- Ensaios de Vida de Serviço; 

 

Em geral, resumem-se a ensaios que medem a mudança de valor de 

uma determinada propriedade. 
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Da mesma forma que a ASTM E 632-81, porém de maneira mais 

completa a metodologia é dividida em várias fases: 

• Definição dos requisitos de desempenho. 

• Caracterização e quantificação dos fatores degradantes. 

• Identificação do mecanismo. 

• Definição das condições de exposição. 

• Confirmação da correção do mecanismo induzido. 

• Determinação dos valores que cobrem as condições de 

degradação requeridas. 

• Determinação dos modelos matemáticos representativos do 

processo de degradação e aplicá-los para previsão de vida 

de serviço. 

• Definição dos resultados através de relatório explícito do 

assunto. 

 

- Dados obtidos da prática; 

 

É uma fonte importante de dados para o estudo da vida de serviço. 

É muito complicado analisar o desempenho em uma determinada 

obra devido a enorme quantidade de fatores intervenientes, por outro 

lado, dada a sua importância, existe na atualidade uma tendência de 

fomentar a divulgação dos dados obtidos relacionados às estruturas já 

existentes. 
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- Mecanismos de degradação; 

 

São os processos ou reações que afetam as características do material 

componente ou sistema em relação ao desempenho pretendido. 

É fundamental que dentro de um estudo, se conheça com 

profundidade o mecanismo de degradação. 

É importante que o estudioso não pressuponha resultados de forma a 

não interferir na forma e conduta do trabalho, direcionando os 

resultados. 

 

- Fatores de degradação; 

 

Eles devem ser detectados através de uma seleção entre a enorme 

quantidade de fatores que interferem na degradação e que dependem 

de cada caso estudado. 

A lista de fatores importantes na degradação por corrosão é 

apresentada abaixo: 

 
 Temperatura do ar 

 Umidade relativa 

 Precipitação pluviométrica 

 Potencial hidrogeniônico (pH) 

 Íon sulfato (SO42-) 

 Íon cloreto (Cl-) 

 Tempo saturado 

 Contaminação do ar (concentração de SO2, 

deposição de SO2, deposição de Cl-) 

 Quantidade de poeira 
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O micro ambiente que está em contato com a estrutura é 

determinante no processo de corrosão e deterioração. 

 

- Efeito sinérgico; 

 

Os ensaios acelerados sempre se relacionam com um pequeno número 

de fatores de degradação e portanto, são de valor limitado. 

Em utilização é grande o número de fatores que atuam na degradação. 

O efeito sinérgico pode potencializar a degradação, como compensar 

alguns efeitos, complicando tremendamente a análise e a 

determinação precisa de resultados e conclusões. 

 

- Modelo matemático; 

 

Os modelos propostos são o determinista e o de base probabilista 

(estocástico), que são baseados no conhecimento do mecanismo de 

degradação, nas medidas de desempenho e de testes muito bem 

planejados. 

 

O CEB- Comitê Europeu do Concreto, no seu Bulletin D’Information no. 

162, Assessment of Concrete Structures and Design Procedures for 

Upgrading (Redesign) (Avaliação de Estruturas de Concreto e 

Procedimentos para a Atualização (Redefinição) do Projeto), define 

uma metodologia semi-empírica para determinação da urgência em 
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reparar ou reforçar, conforme o nível de danos apresentados pela 

estrutura, representados pelas letras A, B, C,  D e E. 

 

De certa forma, podemos dizer que é uma maneira subjetiva de 

determinar o final da vida útil através de um critério subjetivo 

baseado numa observação visual. 

 

Temos abaixo a tabela 7, conforme apresentada no manual 162 do 

ACI, pg. 284. 

 

Tabela 7: Nível de danos em edifícios de concreto armado – elementos 
sujeitos a corrosão do aço. 

 

Observação visual Nível de danos 
 A B C D E 
 
Mudança de cor 

Mancha de 
corrosão 

Mancha de 
corrosão 

Mancha de 
corrosão 

Mancha de 
corrosão 

Mancha de 
corrosão 

Fissuras  
Alguma 

longitudinal 

Distribuída 
longitudinal 
Alguma nos 

estribos 

 
Generalizada 

 
Generalizada 

 
Generalizada 

 
 
 
Desplacamento 

 
 
 
- 

 
 
 

Algum 

 
 
 

Generalizado 

Em algumas 
áreas o aço 
não está 
mais em 
contato com 
o concreto 

Em algumas 
áreas o aço 
não está 
mais em 
contato com 
o concreto 

 
 
Perda de seção da 
armadura 

 
 
 
- 

 
 
 

5% 

 
 
 

10% 

 
 
 

25% 

Alguns 
estribos 
rompidos 
Várias barras 
flambadas 

Deflexão - - - Possível Aparente 
 

Conforme o manual citado, o tempo máximo disponível ou tolerável 

para realizar uma reparação ou reforço é dado em função do nível dos 

danos. 
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- Para os níveis C e D, é necessário agir urgentemente. 

- Para o nível B, a espera vai até no máximo 2 anos. 

- Para o nível A, a tolerância é maior, podendo chegar a 20 anos. 

 

Dentro do que se imagina ser o método futuro para determinação da 

vida útil, que é o método analítico, muito sofisticado, se está 

discutindo dentro da CEN - Comissão Européia de Normalização, no 

grupo TC 104 (Concreto)/NG1 (Norma ENV 206)/TG1 (Durabilidade), 

uma proposta por uma comissão de nove especialistas sobre o método 

analítico de cálculo da vida útil de concreto armado49.  

 

II.4   Norma Brasileira 

 

Até o momento atual, a normalização brasileira é omissa no tocante à 

vida útil e durabilidade das edificações.  

 

A única referência à durabilidade encontra-se no item 8.2.2 da NBR 

6118, de 1978, que diz textualmente: “Quando o concreto for usado 

em ambiente reconhecidamente agressivo, deverão ser tomados 

cuidados especiais em relação à escolha dos materiais constituintes, 

respeitando-se o mínimo consumo de cimento e o máximo valor da 

relação água/cimento compatíveis com a boa durabilidade do 

                         
49 ANDRADE, M. C. Vida útil de estructuras de hormigon armado: obras nuevas y deterioradas. In: 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL EPUSP/FOSROC SOBRE PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE 
CONCRETO – UMA VISÃO MODERNA. Anais, São Paulo, IE-SP, 1992. 
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concreto”. Como se pode observar, esta colocação está muito longe de 

ser uma boa orientação para que seja executado um concreto durável. 

 

O item 8.1.3 fala de teores prejudiciais de substâncias estranhas na 

água de amassamento, dando limites máximos de matéria orgânica, 

resíduo sólido, sulfatos expressos em SO4=, cloretos expressos em Cl-, 

e açúcar. 

 

Com relação a estes valores, é sabido principalmente que os Cl- e SO4= 

são em geral, quantificados em relação à massa de cimento ou do 

concreto, visto que a determinação da água de amassamento é 

praticamente impossível em concretos endurecidos. Leva-se em conta 

evidentemente, que os valores definidos no item 8.1.3 da NBR-6118 

referem-se a concreto no estado fresco. 

 

Graças ao profundo estudo e trabalho realizados, a norma brasileira 

de cálculo e execução de concreto, que englobará o concreto simples, 

armado e protendido, trará em sua revisão amplas limitações e 

definições para o assunto de durabilidade e vida útil. 

 

A filosofia que se imprimirá na nova redação é fundamentalmente a 

seguinte: 

 

-  definição de vida útil em suas diversas formas de conceituação; 
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- definição de agressividade ambiente, conforme as classes de 

agressividade discutidas neste trabalho, no item I.3; 

 

- critérios de projeto em função da agressividade do meio e uma vida 

útil pré-definida; 

 

- os sistemas agressivos considerados dão maior ênfase à frente de 

carbonatação e à penetração de cloretos. 

 

Em capítulo exclusivo, serão dadas as condições exigíveis dos 

requisitos e condições de durabilidade da construção, em que estarão 

inseridas as exigências de durabilidade, vida útil e os mecanismos de 

envelhecimento e deterioração. 

 

A qualidade do concreto e o cobrimento, serão definidos conforme 

outras normas internacionais; O tipo de concreto e a relação água-

cimento serão função do tipo de agressividade. O cobrimento será 

função das variáveis anteriormente definidas e o tipo de peça 

estrutural. 

 

Conforme o CEB Model Code 90, o cobrimento mínimo da armadura 

está definido na tabela 8.4.1, capítulo 8.14 e tem uma relação direta 

com o ambiente, em relação ao qual o concreto armado está exposto. 
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As classes de agressividade estão classificadas de 1 a 5, como já 

discutido no item 1.3 desta tese. 

 

Abaixo temos a tabela 8 de cobrimentos em função da agressividade 

ambiental, conforme o MC-90. 

 

Tabela 8: Cobrimento mínimo. 
 
 

Classe de Exposição Cobrimento Mínimo (mm) 
1 10 
2 25 

3,4 40 
5 Depende do meio 

 
 

No caso do ACI-318, o cobrimento mínimo da armadura para o 

concreto armado moldado no local tem uma definição bem direta, 

conforme abaixo: 

 

- Concreto permanentemente exposto a terra; 3”. 

- Concreto exposto a terra ou a intempérie; de 11/2” a 2”. 

- Concreto não exposto a intempérie ou apoiado sobre terra; de 3/4” a 

1 1/2” (dependendo do diâmetro da armadura). 

 


