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RESUMO:  O trabalho apresentado a seguir tem como objetivo o destaque da importância do cobrimento para 

prevenção de corrosões em pilares e também qual a importância da classe de agressividade ambiental previstas na 

obtenção da espessura do concreto para obter o cobrimento especifico utilizado nas armaduras, garantindo uma 

execução correta do projeto estrutural. Serão demonstradas as características da NBR 6118 de 2014, que oferece 

parâmetros para o dimensionamento das armaduras nos pilares e quais serão os cuidados que devem ser tomados 

na confecção utilização do concreto e assim, evitando as corrosões no aço. Salientando também a normativa que 

inspeciona as obras prediais, a NBR 5674 de 2010 que avalia a qualidade de manutenção e inspeção predial, que 

são exclusivas e de responsabilidade de profissionais legalmente habilitados pelo CREA. Esta normativa destaca 

inspeções classificadas em três níveis distintos e para analisar os riscos oferecidos pelos usuários, são utilizados 

métodos de observação visual e listagem com verificações, importantes para a avaliação. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As estruturas são submetidas a solicitações de compressão e tração onde o combate das 

mesmas é utilizado o concreto armado feito com concreto que às vezes exige a presença de 

aditivos, tendo o papel de resistir às ações da compressão. Já a parte que se diz armado significa 

a colocação de aço, que diminui os impactos da tração na estrutura. Essa combinação nós traz 

a segurança necessária para desfazer a hipótese de a estrutura ir à ruína (SILVA, 2018). 

Existem diversos avanços científicos no Brasil que facilitam a construção civil como, 

por exemplo, as Normas Técnicas, especificações dos materiais a serem utilizados e 

desempenho das edificações com a finalidade de aumentar a qualidade da estrutura e reduzir 

os custos em longo prazo (GONÇALVES, 2015). 

Uma estrutura ao ser submetida a esforços sofre deformações ocorre o aparecimento de 

manifestações patológicas de diversas escalas. 
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Patologia é a ciência das causas, ocorrência, consequências e manifestações de erros 

em construções ou quando a edificação não apresenta um desempenho mínimo de acordo com 

o determinado. Grande parte das ocorrências de patologias em construções surge através de 

falhas de execução e controle de qualidade, podendo ocorrer em uma ou mais etapas da 

construção da edificação. O concreto armado necessita de atenção na sua preparação, atentando 

a segurança e desempenho onde a execução feita da forma certa exige o estudo do traço, 

dosagem, cura e manuseio de forma certa (SANTOS, 2014). 

O aparecimento de corrosão em armaduras é estudo da termodinâmica, relacionado 

diretamente com o início do processo da corrosão. O tempo medido desde a execução da 

edificação até o fim da iniciação da corrosão é chamado de vida útil de serviço da estrutura. A 

velocidade das reações sofridas pelas armaduras durante o processo de corrosão é chamada de 

cinética de corrosão. Uma estrutura que sofre com a corrosão pode se estudar a velocidade de 

seu processo de deterioração por corrosão sendo possível identificar diferentes velocidades de 

corrosão em uma mesma armadura em função da resistividade do concreto. Por isso a proteção 

da armadura de uma estrutura é de extrema importância antes mesmo do início da corrosão, 

para restringir a passagem de água para o interior do concreto, aumentando assim a sua 

resistividade (MEDEIROS e HELENE, 2009). 

Por sua vez são muitos os acontecimentos de manifestações na hora do preenchimento 

das armaduras, pois não são respeitados os cobrimentos exigidos pela NBR 6118, essas 

exigências por sua vez são de grande importância para que haja durabilidade na estrutura, 

aumentando assim sua vida útil, esses cuidados tomados muitas das vezes podem ser até 

efetuados corretamente em projeto, mas quando se põem em pratica a execução da obra, as 

armaduras ficam expostas e dependendo da gravidade coloca em risco a estrutura 

(GONÇALVES, 2015). 

Visto que os cobrimentos feitos em estruturas armadas são de extrema importância para 

que a resistência e a vida útil do elemento sejam mantidas como o previsto em projeto, este 

estudo bibliográfico tem como objetivo destacar a importância do cobrimento contra corrosão 

em pilares. 

 

ANÁLISES E DISCUSSÕES  

 

PILARES DE CONCRETO ARMADO 

 



 

 

Desde as civilizações passadas se tem registro de colunas para sustentação dos 

monumentos construídos na época, os gregos eram um exemplo desses povos que fizeram 

vários palácios imperiais, estruturas que nos deixam maravilhados nos dias atuais. Pilares já 

eram trabalhados na idade média, e desde então se tinha problemas com a estabilidade e 

segurança de se morar nesses monumentos da época (TAKEUTI, 1999).  

  Seguindo as características de um pilar, a ABNT especifica um pilar.  

Pilares são um dos elementos mais importantes da composição de uma estrutura residencial, 

comercial, etc. Tem como função, encaminhar os esforços recebidos das vigas e lajes para a 

fundação, trazendo assim, estabilidade a mesma. Foi criada uma norma com definições, 

parâmetros para os dimensionamentos de estruturas, essa normativa defini pilares como, 

“Elementos lineares de eixo reto, usualmente disposto na vertical, em que as forças normais de 

compressão são preponderantes” (ABNT, 2014).  

  

  

  

  
Figura 1 - Descrição de Pilar  

  
Fonte: (ABNT, 2014).  

 

Para garantir a resistência e durabilidade de um pilar, ou outro elemento estrutural, a 

ABNT desenvolveu uma especificação técnica que determina alguns coeficientes de segurança. 

A NBR 6118 de 2014 – Projetos de Estruturas de Concreto. 

Segundo a NBR 6118 (2014), os pilares de concreto armado quando calculados em 

projeto têm que seguir alguns critérios e parâmetros bem específicos e exigidos pela norma, a 

mesma demonstra quais os cálculos utilizados para o dimensionamento dos pilares. 

Coeficientes são determinados para se ter estabilidade, segurança garantida e disponibilizam 

também tabelas que definem as classes de agressividade para cada qual região a ser construído, 



 

 

mostrado anteriormente neste trabalho, podendo verificar a seguir o que se pede na NBR 6118 

de 2004.  

 
Esta Norma fixa os requisitos básicos exigíveis para projeto de estrutura de concreto 

simples, armado e protendido, excluídos aquelas em que se empregam concreto leve, 

pesado ou outros especiais. Esta Norma estabelece os requisitos gerais a serem 

atendidos pelo projeto como um todo, bem como os requisitos específicos relativos a 

cada uma de suas etapas. Esta Norma não inclui requisitos exigíveis para evitar os 

estados limites gerados por certos tipos de ação, como sismos, impactos, explosões e 

fogo. No caso de estruturas especiais, tais como de elementos prémoldados, pontes e 

viadutos, obras hidráulicas, arcos, silos, chaminés, torres, estruturas off-shore, ou em 

que se utilizam técnicas construtivas não convencionais, tais como formas 

deslizantes, balanços sucessivos, lançamentos progressivos e concreto projetado, as 

condições desta Norma ainda são aplicáveis, devendo no entanto ser complementadas 

e eventualmente ajustadas em pontos localizados, por Normas Brasileiras 

específicas.(ABNT, NBR 6118 2004).  
 

 

CLASSES DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL  

 

 

Um elemento estrutural tem sua durabilidade totalmente dependente das características 

do concreto utilizado, qualidade e espessura do cobrimento da armadura. São feitos ensaios de 

desempenho da estrutura para se ter a durabilidade adequada, considerando a classe de 

agressividade ambiental determinada em projeto. 

Segundo a norma NBR 6118 (2014) as classes de agressividade ambiental estão 

relacionadas às ações da natureza e químicas das industriais que atuam sobre as estruturas de 

concreto, independente das ações térmicas, retração hidráulica e outros dimensionamentos da 

estrutura. A agressividade ambiental deve ser determinada em projeto de acordo com o local 

onde a estrutura será construída, sendo avaliada segundo suas condições de exposição. O 

projetista estrutural deve considerar a classificação mais agressiva a que a estrutura será 

submetida futuramente. 

A classe de agressividade está relacionada diretamente ao cobrimento feito em 

elementos estruturais e a durabilidade da estrutura determinando os requisitos de qualidade da 

mesma. É necessário especificar ainda em projeto o meio ambiental a qual será construída de 

acordo com as intempéries ambientais em que o edifício estará imerso (TQS, 2017).  

Tabela 1- Classe de Agressividade Ambiental  



 

 

  
Fonte:  (ALVA, 2014).  

 

COBRIMENTO EM ARMADURAS DE CONCRETO 

 

O cobrimento é uma camada de concreto extra na armadura de um elemento estrutural, 

protegendo-a contra corrosão. A espessura e qualidade do concreto do cobrimento influenciam 

no aparecimento de fissuras transversais a armadura, onde atendendo as espessuras mínimas e 

qualidade adequada do concreto que é feito o elemento, o aço é protegido de aparecimento e 

evolução de corrosões. A principal função do cobrimento é impedir o contato de umidade a 

armadura, sendo a umidade o principal causador de corrosão em metais (ABNT, 2014).  

Segundo Weber (2014), o cobrimento é definido pela espessura de concreto entre a 

armadura de um elemento e o limite ao meio externo do elemento, tendo como objetivo 

proteger física, química e mecanicamente ao concreto. O cobrimento é fundamental para 

garantir alta durabilidade e bom desempenho de uma estrutura, impedindo o surgimento de 

corrosões. A proteção física é dada pela impermeabilidade do concreto de boa qualidade e 

homogeneidade, a proteção química se dá pela película protetora da armadura e a proteção 

mecânica que o cobrimento fornece ao elemento se dá pela proteção de choques que podem 

danificar a estrutura. 

A NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto (2014) diz que o cobrimento mínimo 

de armaduras deve ser respeitado ao longo de todo o elemento estrutural sendo ele o menor 

valor de aceitação. O cobrimento mínimo de uma armadura deve ser o cobrimento nominal 

considerado em projeto e execução da armadura, que é o cobrimento mínimo e a tolerância de 

execução onde as dimensões das armaduras e dos espaçadores devem seguir os critérios do 



 

 

cobrimento nominal adotado, sendo maior ou igual à 10 (dez) milímetros. Se caso for 

necessário o emprego do cobrimento igual à 5 (cinco) milímetros deve-se seguir a exigência 

adequada do controle de qualidade e tolerância da viabilidade das dimensões na execução do 

elemento, sendo especificado em projeto. 

Segundo Bastos (2006), os cobrimentos nominais e mínimos são relacionados às 

superfícies das armaduras externas do elemento, ou seja, a superfície externa do estribo. O 

cobrimento nominal pode ser maior ou igual ao diâmetro da barra ou metade do diâmetro da 

bainha. O agregado graúdo utilizado deve ter seu diâmetro máximo, menor que 20% da 

espessura do cobrimento nominal usado, ou seja, o diâmetro do agregado deve ser menor a 1,2 

multiplicado pelo cobrimento nominal. 

Relacionando as classes de agressividade ambiental ao que um elemento é exposto e do 

tipo de estrutura que é feito, um elemento estrutural possui determinado valor mínimo de 

cobrimento nominal, descrito na tabela apresentada na Norma 6118:2014 mostrada a seguir: 

  

Tabela 2 - Correspondência entre classe de agressividade ambiental e cobrimento nominal  
para ∆c=10 mm  

  
Fonte: NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto (ABNT, 2014, p. 19).  

 

Ao ser executado, o elemento deve possuir sua armadura com as barras de modo que 

facilite o lançamento e adensamento do concreto dentro da fôrma da estrutura. Essas barras 

devem possuir distanciamento com espaço adequado previsto em projeto a fim de facilitar a 

colocação do vibrador de adensamento. 

O elemento abordado em questão, neste trabalho, é o pilar. Os pilares apresentados são 

pilares enquadrados na classe de agressividade ambiental II (meio urbano), feitos de concreto 



 

 

armado. Por tanto os mesmos devem atingir obrigatoriamente o cobrimento nominal mínimo 

de 30 milímetros. 

 

OCORRÊNCIAS DE CORROSÃO POR FALTA DE COBRIMENTO EM PILARES 

 

A NBR 6118 (2014) tem como característica minimizar e diminuir as patologias futuras 

de uma edificação, trazendo assim para a estrutura uma durabilidade e vida útil maior e mesmo 

sendo exigido isso de cada profissional, tanto o projetista ou o executor ainda tem muitos 

problemas de corrosão nas construções por diversos fatores como projeto mal feitos, mal 

executados, falta de cuidados na sua manutenção por parte do proprietário após estarem 

morando no local (TAKEUTI, 1999). 

Também está relacionada à porosidade do concreto, ou seja, ele ser impermeável onde 

à água acaba escoando até chegar à armadura do pilar e isso faz com que o aço comece a ser 

corroído. Essa causa de porosidade no concreto é devido à falta de cuidados na hora de fazer a 

massa, isso leva a questionar também outro ponto importante da prevenção de manifestações 

patológicas: O cobrimento (TAKEUTI, 1999). 

Na figura a seguir mostra um pilar mal executado e com problemas de corrosão. 

 

Figura 2 - Pilar com corrosão  

  
                                      Fonte: (TAKEUTI, 1999).  

 

O cobrimento feito inadequadamente é um dos principais problemas, principalmente 

quando se executa a concretagem do pilar com falta de cuidados, não respeitando os critérios 

descritos no projeto feito com base na NBR 6118, assim, não ter um cobrimento correto, que 



 

 

desrespeita qualquer etapa da obra, deixa a desejar na qualidade da estrutura comprometendo 

muito a construção com diversas manifestações patológicas futuramente (TAKEUTI, 1999).  

 

Norma de inspeção predial nacional   

 

Com o passar dos anos a forma construtiva de uma casa sofreu mudanças e a tecnologia 

possibilitou que adequações tanto em questão a espaço físico, quanto em questão à qualidade, 

conforto e durabilidade pudessem existir para que a sociedade desfrutasse da melhor forma de 

suas moradias, com isso surgiram às leis que foram elaboradas por especialistas preparados e 

habilitados para assegurar que todas as edificações mantenha um padrão de qualidade, 

segurança e desempenho correto de suas estruturas. 

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) criou uma norma direta e 

especifica para a manutenção de edificações em território brasileiro, a ABNT NBR 5674, que 

avalia a qualidade de manutenção e inspeção predial, e essa verificação é única e 

exclusivamente de responsabilidade de profissionais legalmente habilitados pelo CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).  

De acordo com a NBR 5674 (2010) existem critérios a serem verificados antes de 

colocar em prática a manutenção de edificações como, por exemplo, consultar a constituição 

federal, o código civil, as leis complementares como a ABNT NBR 15575 (2013)e ABNT 

14037 (1998) que constam o tipo de inspeção predial, grau de risco da edificação que englobam 

três graus, críticos, médios e mínimos consta também estado e classificação das falhas. 

A NBR 5674 (2010) recomenda-se também que a vistoria seja pontual e minuciosa 

abrangendo vários sistemas construtivos como sua própria estrutura, instalação hidráulica, 

esquadrias, pontos elétricos e hidráulicos, telhado e todas outras partes que compõe um projeto. 

A norma ainda exige um nível de inspeção que classifica em nível 1 é realizado em edificações 

com complexibilidade técnica baixa, nível 2 realizada em edificações com média 

complexibilidade como por exemplo: Reservatórios de água, já o nível 3 feito em edificações 

com alta complexibilidade como edificações de vários pavimentos.  

Os critérios de análise de risco que é oferecido aos usuários diante das condições de 

uso e a avaliação são feitas pelos métodos de obtenções de informação por forma visual, 

listagem de verificação, classificação das falhas que podem ser: falhas de planejamento, de 

execução, falhas operacionais ou gerenciais, depois de descoberta de onde as falhas surgiram 

avalia-se se a manutenção atende parcialmente ou não atende. Se atender significa que tem uso 

regular e não há riscos comprometendo a habilidade e segurança da estrutura, se não atende o 



 

 

uso é irregular e há riscos, pois a estrutura está sendo utilizada de forma diferente da prevista 

em projeto (ABNT, 2010).  

 

Em condições de exposição adversas devem ser tomadas medidas especiais de 

proteção e conservação do tipo: aplicação de revestimentos hidrofugante e pinturas 

impermeabilizantes sobre as superfícies do concreto, revestimentos de argamassas, 

de cerâmicas ou outros sobre a superfície do concreto, galvanização da armadura, 

proteção catódica da armadura e outros (ABNT, 2014). 

 

Ao desenvolver um projeto é necessário determinar a classe de agressividade ambiental 

e cobrimento mínimos e nominais para o elemento estrutural. Sendo de extrema importância a 

correta determinação em projeto e execução do cobrimento seja em pilares, lajes e vigas para 

se evitar o surgimento de corrosões nas armaduras usadas na estrutura, garantindo uma boa 

vida útil, durabilidade e resistência adequadas. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica relacionada à importância do 

cobrimento em pilares contra à corrosão em armaduras, apontando as classes de agressividade 

ambiental e sua relação à proteção de armaduras. 

Esta revisão é embasada em materiais científicos como livros, dissertações, artigos e 

afins relacionados a combate de corrosões em armaduras, principalmente relacionados à 

pilares. 

Primeiramente apresentamos o conceito de cobrimento em armaduras, ocorrência de 

corrosão pela falta de cobrimento nas armaduras e as classes de agressividade ambiental. Para 

que os objetivos sejam alcançados são salientados os benefícios do cobrimento em pilares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo apresenta os conceitos de estruturas, patologias, pilares de concreto 

armado, classe de agressividade ambiental, cobrimento em armaduras de concreto entre outros 

conceitos abordados no estudo são elementos de suma importância e que devem sempre atender 

os requisitos de qualidade, desempenho e manutenção, levando com base as atividades 

realizadas ao longo do estudo conclui-se que a causa de corrosões do aço está diretamente 

ligada ao cobrimento inadequado, e a não obediência de normas que determinam todo método 

construtivo para edificações. 



 

 

Observamos que muitos são os problemas que abalam as estruturas e que os mesmos 

podem ser evitados quando se cumpre requisitos simples como, por exemplo, obedecer ás 

normas como a NBR 5674 e a NBR 6118 em vigência e que abrangem pontos importantes a 

serem seguidos desde o planejamento do projeto até a parte de execução. 

Conclui-se com o estudo que há diversos tipos de manifestações patológicas em 

construções e que existem procedimentos a serem adotados para que não haja corrosões em 

armaduras de pilares. Há formas para realizar adequadamente o trabalho de manutenção ou 

recuperação de edificações, para a melhor qualidade da obra sempre levando em consideração 

que este trabalho só deve ser desempenhado por profissionais legalmente habilitados pelo 

CREA. 
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