
E-mail para contato: c.lagarinhos@uol.com.br IES: ESTÁCIO SÃO PAULO

Autor(es): Valnei Silva dos Santos; Raphael Otávio da Costa Quintanilha; Vinícios Evangelista Menezes Lima; Carlos Alberto 
Ferreira Lagarinhos

Palavra(s) Chave(s): estruturas de concreto; patologias; prevenção; cimento Portland; corrosão.

Título: INSPEÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: SITUAÇÃO ATUAL E PROPOSTAS

Curso: Engenharia Civil

Engenharias

RESUMO

As anomalias em estruturas de concreto estão associadas a deterioração que seus elementos constituintes sofrem ao longo do tempo, o que 
reduz parte da função estrutural de cada elemento, mudando a condição do projeto inicial. Além das patologias, como são chamadas as 
anomalias detectadas durante as inspeções preventivas de estruturas de concreto, podem ocorrer durante o transporte de cargas choques com as 
estruturas de pontes, o que pode comprometer as estruturas,  e neste caso existe a necessidade de uma avaliação com urgência por parte da 
autoridade competente. Essas patologias podem ter várias causas, sendo que neste estudo serão abordados: a corrosão em estruturas de pontes 
existentes no município de São Paulo; identificação dos mecanismos que causam a corrosão; sugestão de intervenções; e a importância da 
prevenção na fase de projeto da estrutura. O presente estudo não comtempla a avaliação das reações químicas, por se tratar de um tema 
complexo. Neste estudo será abordada a proteção catódica de armaduras com o uso de corrente elétrica, e também a dessalinização e da real 
alcalinização que retira o elemento causador da corrosão do material. A longevidade de uma estrutura de concreto está associada à qualidade do 
projeto, e que os custos de intervenção nesta fase são menores, quando comparados a um processo de remediação, ou seja, quando da 
concepção, projeto e execução deve ser utilizada as melhores técnicas disponíveis no mercado, para a redução do risco de remedições a curto 
prazo. Assim como qualquer outro elemento estrutural, após a sua instalação, deve ser realizada uma inspeção preventiva, para avaliação de 
algum tipo de falha na estrutura. Existem várias técnicas de manutenção preventiva disponíveis, tais como: análise de vibração, extensometria 
com a utilização de strain-gauges, entre outros. O concreto armado é uma mistura de cimento Portland, água, areia, rochas britadas, e aço, ou 
seja, é uma mistura de materiais frágeis com materiais dúcteis, e isto tem uma razão técnica, já que os materiais possuem diferentes 
características mecânicas, quando submetidos à tração ou compressão. Os materiais frágeis suportam as cargas de compressão, enquanto que os 
dúcteis as cargas de tração. Durante muitos anos acreditava-se que essa mistura de materiais denominada concreto armado, possuía vida útil 
indeterminada, porém com uso cada vez mais robusto do concreto, surgiu um problema bastante debatido pelo meio acadêmico e por 
profissionais da área de construção civil, que é a corrosão que afeta elementos estruturais, e que acaba comprometendo a vida útil da 
construção, aumentando com isso o risco de falhas prematuras. Nos projetos mais antigos os engenheiros acreditavam que as armaduras de aço 
estariam protegidas do meio externo por estarem cobertas por uma camada espessa de concreto, assim não existiria a possibilidade de ocorrer a 
corrosão. Porém com o estudo dos materiais, com o desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos para testes em laboratório, 
percebeu-se que o concreto tratava-se de um material poroso, poros estes criados pela porcentagem de água utilizado para a  mistura. A água 
evapora, deixando espaços vazios, ou também pela inserção de ar, que formam uma conexão microscópica com o meio externo fazendo com que 
substâncias agressivas ao aço e ao concreto sejam transportadas e depositadas no interior do mesmo, aumentando com isso a probabilidade do 
início de um  processo de corrosão da estrutura. No caso específico da armadura de aço, a corrosão sobre ela tem proporções menores devido a 
proteção de concreto, e a partir desse momento, os materiais começam a perder lentamente sua capacidade mecânica comprometendo todo o 
conjunto. Esta pesquisa foi realizada através de levantamento bibliográfico, e mostrou que o maior causador de problemas é carbonatação e 
lixiviação do concreto em grande parte causados pela emissão de gases em grandes quantidades no município de São Paulo.
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