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RESUMO 
 
 

Material algum é eternamente durável, pois seus componentes com relação a sua estrutura 
variam de acordo com o meio ambiente em que se encontram. O uso de determinado material 
tende a ser descartado quando o mesmo tem suas propriedades comprometidas, tornando a 
continuidade do seu uso, algo inseguro, ou até mesmo antieconômico. Pode-se dizer que a 
pouca durabilidade das construções, deve-se a falta de conhecimento por parte dos 
profissionais da área quanto aos materiais empregados na execução do concreto. A 
durabilidade tem sido uma das coisas mais exigidas pelas construções, mas ao mesmo tempo, 
umas das menos atendidas. No momento da construção, a questão “vida útil” leva a união das 
seguintes fases: Planejamento, Projeto, Materiais, Execução e Manutenção. Vários fatores 
influenciam na vida útil de estruturas de concreto, tais como corrosão, falha na execução de 
projeto, o grande índice de porosidade facilita muito a entrada de substâncias prejudiciais, 
tornando a estrutura mais apta a receber ataques de agentes externos prejudiciais ao concreto, 
dimensionamento divergente ao necessário para vida útil da estrutura. Em obras provisórias o 
recomendável é que a vida útil de um projeto seja de no mínimo um ano, para obras fixas e/ou 
permanentes, como pontes e etc. o recomendável é que essas tenham duração de 50, 75 e 
100 de acordo com as normas internacionais BS 7543 e CEN/EM 2. A durabilidade não pode 
ser classificada como uma característica do material, mas sim, resultado da interação do 
material com o meio ambiente. Ela pode ser mostrada como, por exemplo, por quanto tempo 
determinado material atende as necessidades da construção. O que se espera, é que seja 
estabelecido um tempo, onde, o material (concreto) esteja com uma qualidade acima do 
esperado, tempo esse, que serve de meio para análise na determinação da vida útil do 
material, algo que se liga diretamente a durabilidade do mesmo. A intenção desse trabalho é 
informar sobre a importância da vida útil do concreto tendo em vista os cuidados necessários 
que devem ser tomados ainda na fase de execução, tornando assim o material 
satisfatoriamente de qualidade, notavelmente ao que faz referência ao processo de cura, e 
adensamento do concreto. Para a elaboração deste trabalho, foi realizada pesquisa em 
revistas especializadas e na internet. Portanto, para a durabilidade devem-se ser definidas 
formas dimensionais, estruturais e de armaduras apropriadas, mostrar de forma adequada 
especificações dos materiais, e dar ao usuário o direito de manutenção preventiva. Conclui-se 
que mesmo diante de muitos avanços quanto aos conhecimentos da durabilidade de materiais, 
assim como, novas formas de identificar a vida útil, muitos estudos ainda devem ser realizados 
para que ocorra o aperfeiçoamento desses, assim fazendo o concreto desempenhar as 
funções para as quais foi projetado sem necessidade de intervenção alguma durante um tempo 
pré estabelecido no projeto. 


