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RESUMO 
 
 

Os agentes agressivos do meio e as intempéries, com o passar do tempo, causam 

degradação e mau funcionamento das estruturas de concreto. Este fato pode causar 

colapso das peças estruturais provocando riscos à estabilidade e segurança das 

edificações.  

Na impossibilidade de substituição das peças degradadas, pode-se recorrer ao 

tratamento, à recuperação ou reforço de estruturas de concreto, que consiste 

basicamente em restabelecer as condições de projeto e funcionamento.  

Este procedimento pode ser resumido em: levantamento do maior número de 

informações para o entendimento do problema através de vistoria local, do histórico da 

estrutura e dos resultados de exames complementares; análise e diagnóstico da situação, 

ou seja, entendimento completo dos fenômenos ocorridos; a definição da intervenção 

mais conveniente para cada caso; escolha dos materiais a utilizar, de acordo com as 

características de cada um; intervenção propriamente dita.  

Este trabalho aborda Patologias e Tratamentos nas Estruturas de Concreto na 

Companhia do Metropolitano de SP – Metrô, mostrando como são aplicados os conceitos 

acima citados, dando um breve relato sobre os tipos de anomalias mais encontrados 

nesta companhia. Explica-se a metodologia e padronização para vistoria, análise e 

diagnóstico, e sendo descrito um exemplo de Reparo e Reforço de Estruturas, que foi 

aplicado nesta empresa, bem como características técnicas dos materiais utilizados.  

 

Palavras-Chave: Patologia, Tratamento, Anomalia, Diagnóstico, Reforço, CMSP - 

Metrô. 

 

  



ABSTRACT 
 
 

The environment aggressive agents and weather conditions as time goes by cause 

degradation and low performance to concrete structures. This fact might cause collapses 

in structural parts bringing hazards to buildings stability and safety.  

If replacing the degraded parts is not possible, could to resort to concrete structures 

recovery or reinforces, that basically consists of reestablishing the design and functional 

conditions.  

This procedure can be summarized as follows: survey on the largest possible amount 

of subsides for understanding the problem through local inspection, the structure history 

and the results of complementary checking; status diagnosis, that is, complete 

understanding of the phenomena occurred; definition of action starting from the selection 

of the most convenient intervention alternative; selection of materials to be used, in 

accordance to the characteristics of each material; intervention itself.  

This paper deals with Recovery and Reinforcement of Concrete Structures at CMSP – 

Metrô, showing as can be aplicated the actual concepts, providing a briefing on Structures 

Pathology, the more common kinds of anomalies in this company, the methodology and 

standardization for inspection and diagnosis, the main procedures for Structures Repair 

and Reinforce are described, as well as the technical characteristics of the materials used 

for that purpose.  

 

Key-words: Pathology, Treatment, Anomaly, Diagnosis, Reinforcement, CMSP - Metrô.   
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1 INTRODUÇÃO  
 

Desde o início da civilização o homem tem se preocupado com a estabilidade e 

segurança de suas construções.  

O desenvolvimento em ritmo acelerado da construção civil para atender à demanda 

crescente por edificações, sejam elas laborais, industriais ou habitacionais, impulsionado 

pela própria modernização da sociedade, promoveu um grande salto científico e 

tecnológico.  

Naturalmente, houve também aumento de conhecimento  nas mais diversas áreas 

da engenharia civil, entre elas o campo de estruturas e materiais, que pode sobre tudo se 

desenvolver com base em estudos e análises feitas sobre os erros cometidos no passado, 

que acabavam por ocasionar a deterioração precoce das estruturas edificadas ou até 

mesmo, acidentes.  

Embora se tenha agregado conhecimento ao longo do desenvolvimento da 

engenharia civil, muitas estruturas apresentam desempenho insatisfatório, devido às 

falhas involuntárias, imperícia, a má utilização de materiais, envelhecimento natural, erros 

de projeto, enfim a uma série de fatores que contribuem para a degradação das 

estruturas.  

Tornou-se evidente, diante dos fatos expostos, que seria necessário promover 

alterações de métodos e técnicas que permitissem a sistematização dos conhecimentos 

na área da Engenharia Estrutural, apontando para o surgimento de um novo campo, cujo 

objetivo é abordar cientificamente o comportamento e os problemas das estruturas.  

O estudo das origens, formas de manifestação, conseqüências e mecanismos de 

ocorrência das falhas e dos sistemas de degradação das estruturas, recebe o nome de 

Patologia das Estruturas. 

As patologias podem ser simples e passíveis de padronização, sem a necessidade 

de conhecimentos especializados, com diagnóstico e profilaxia evidentes. Ou podem 

apresentar-se de forma complexa, necessitando de estudos pormenorizados e 

individualizados com conhecimentos altamente especializados.  

Com a aprimoração da Patologia das Estruturas, o auxílio computacional e devido 

ao avanço das técnicas de análise, os problemas relativos ao desempenho insatisfatório 

das estruturas, começam a ser melhor compreendidos, passando a integrar o processo de 

construção desde a modelização e concepção estrutural até sua construção.  
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Para que se obtenha sucesso, a Patologia das Estruturas deve ser um processo 

contínuo de análise e aprimoramento, iniciado pelo cadastramento da situação existente e 

estendendo-se ao exame detalhado dos sintomas patológicos e ações profiláticas. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo Geral  

O objetivo geral deste trabalho é investigar a importância de um correto diagnóstico 

das causas de deterioração das estruturas para a precisa determinação dos métodos e 

técnicas de recuperação destas e assim garantir a vida útil, a segurança, durabilidade e 

estética das peças, minimizando custos de manutenção e até mesmo de construção. 

1.1.2 Problema de Pesquisa  

Qual a importância de um correto diagnóstico para a precisa determinação dos 

métodos e técnicas de recuperação de estruturas de concreto armado que sofreram 

patologias? 

1.1.3 Objetivos Específicos 

Este trabalho tem como objetivo específico apresentar e discutir os tipos de 

patologias encontradas em estruturas de concreto armado e analisar os problemas 

ocorridos em estruturas de concreto armado aparentes e subterrâneas das estações da 

Companhia do Metropolitano de SP e analisar também os processos práticos de 

identificação, diagnóstico e recuperação empregados, bem como técnicas, métodos, 

materiais e equipamentos utilizados para a recuperação. 
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1.2 JUSTIFICATIVA  

 
O estudo de patologias em estruturas de concreto armado se mostra extremamente 

valioso e importante, segundo Souza e Ripper (1998). Tendo em vista de que se trata ainda 

do material de maior emprego na construção civil moderna brasileira.  

Avaliando-se do ponto de vista de segurança e durabilidade das edificações em geral e 

considerando-se também a falta de manutenção preventiva, muitas estruturas acabam por 

apresentarem desgastes e deterioração precoces, reduzindo a vida útil e prejudicando o seu 

desempenho, conseqüentemente, colocando em risco a vida de pessoas que as habitam e 

nelas circulam, além do custo de recuperação que este tipo de estrutura apresenta, conforme 

avalia Paulo Helene (1988).  

No caso de obras públicas e principalmente em locais de grande circulação de 

indivíduos, como na Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, onde diariamente, 

milhares de pessoas utilizam suas instalações, a manutenção preventiva, corretiva e 

sobretudo, o estudo das patologias é fundamental e quase obrigatório, com a finalidade de se 

evitar acidentes e garantir o bom funcionamento do serviço público prestado à população.  

Outros fatores podem ser apontados como importantes e de igual valor para o 

desenvolvimento de atividades de estudo e conservação das estruturas, por serem estas 

dotadas de particularidades inerentes ao tipo de construção, geometria e cargas a que estão 

sujeitas. Afinal, a maioria destas estruturas no METRÔ de São Paulo está localizada 

enterrada.  

Por fim, o estudo de patologias em estruturas de concreto armado constitui uma 

ferramenta decisiva para que a recuperação seja bem sucedida. Para tanto, é importante o 

conhecimento das causas e a escolha do método apropriado de tratamento. 
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1.3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
  

Para a realização deste trabalho, serão analisados os seguintes instrumentos de 

pesquisa: livros e apostilas relativos ao assunto de patologia, diagnóstico, tratamento e 

recuperação estrutural. Serão verificadas as normas técnicas a respeito do tema. Serão 

feitas pesquisas em catálogos e manuais técnicos de fornecedores e fabricantes de 

materiais mais utilizados para tratamentos e reparos estruturais, para a obtenção de 

especificações técnicas. Esta análise tem como objetivo geral, descrever e exemplificar os 

tipos de patologias encontradas em estruturas de concreto armado de um modo geral e 

os principais materiais encontrados no mercado atualmente para tratamento das mesmas.  

Para aprofundamento do tema e objetivo específico, serão analisados os relatórios 

elaborados por empresas especializadas em recuperação de estruturas de concreto, 

principalmente as que executam o tratamento de concreto armado na Companhia do 

Metropolitano de SP – Metrô e também serão analisados os relatórios técnicos 

elaborados por empresas especializadas em monitoramento de fissuras e trincas em 

estruturas de concreto, principalmente as que executam o monitoramento estrutural na 

Companhia do metropolitano de SP – Metrô. Serão feitas visitas técnicas às estações e 

túneis do Metrô para mapear os problemas patológicos citados, levantados nestes 

relatórios e suas possíveis correções. 

Será apresentado um estudo de caso. 

No estudo de caso será abordado um tipo de patologia e a solução empregada, que 

neste exemplo, foi o reforço estrutural mais adequado. 

Como objetivo específico será descrever os tipos de patologias mais  encontradas 

na Companhia do Metropolitano de SP – Metrô e seus tipos de tratamentos mais 

utilizados para estas patologias e até em casos mais extremos, a necessidade de um 

reforço estrutural. 

Explanando de forma ilustrativa, como são realizados estes tipos de serviços na 

Companhia do Metropolitano de SP – Metrô e sua devida importância e necessidade. 
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2 PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES 
 

2.1 HISTÓRICO 
 
Desde os primórdios da civilização que o homem tem se preocupado com a 

construção de estruturas adaptadas às suas necessidades, sejam elas habitacionais 

(casas e edifícios), laborais (escritórios, indústrias, etc.) ou de infra-estrutura (pontes, cais, 

barragens, metrôs, etc). Com isto a humanidade acumulou um grande acervo científico ao 

longo dos séculos, o que permitiu o desenvolvimento da tecnologia da construção, 

abrangendo desde sua concepção, cálculo, desenvolvimento de novos métodos 

construtivos até a correções de obras que não ficaram como o esperado ou não tiveram 

um resultado muito bom.  

Conforme Cánovas (1988) observou, para se ter uma idéia da importância, como 

as lesões ou enfermidades nas estruturas são fenômenos tão velhos como os próprios 

edifícios, na Mesopotâmia, há quatro mil anos, o Código de Hamurabi já assinava cinco 

regras para prevenir defeitos nos edifícios, sendo pois, o primeiro tratado conhecido sobre 

Patologia na Construção, como segue:  

1ª. Caso um construtor faça uma casa que não seja firme e o seu colapso causar 

morte do dono da casa, o construtor deverá morrer.  

2ª. Caso o colapso provoque a morte do filho do dono da casa, o filho do construtor 

deverá morrer.  

3ª. Caso o colapso provoque a morte do escravo do dono da casa, o construtor 

deverá dar ao dono da casa um escravo de igual valor.  

4ª. Caso o colapso destrua a propriedade, o construtor deverá reconstruir a casa 

por sua própria conta.  

5ª. Caso o construtor execute uma casa para um homem e não fizer de acordo com 

as especificações, e uma parede cair, o construtor deverá reforçá-la por conta própria.  

Com este código que previne o colapso com intimidação tão forte, exigia-se a 

construção de edifícios praticamente sem riscos.  

No Brasil, o estudo sistemático dos problemas estruturais sofreu grande impulso 

com a deterioração de grandes estruturas como o pavilhão de exposições da Gameleira 

em Belo Horizonte em 04/02/1971, o viaduto Paulo de Frontim no Rio de Janeiro em 

20/11/1971, o incêndio dos edifícios Andraus e Joelma em São Paulo. Desde então, o 

estudo de anomalias das estruturas de concreto armado tem sofrido um grande avanço.  
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Ainda segundo Cánovas (1988), a Patologia das Construções está intimamente 

ligada à Qualidade e embora esta última tenha avançado muito e continue progredindo 

cada vez mais, os casos patológicos não diminuíram na mesma proporção, embora seja 

verdade que a diminuição tenha sido razoável.  

Em contra partida, segundo Souza e Ripper (1998), o avanço tem especial ênfase 

nos últimos 20 anos, não só como resultado das lições emanadas do dia-a-dia das 

construções, mas também pela justificação científica alcançada por pesquisas realizadas 

em diversas instituições e universidades nacionais e internacionais. Para o seu maior 

desenvolvimento, é imperativa a homogeneização de conceitos e métodos, de forma que 

os conhecimentos sobre esta área tão vasta e ainda pouco explorada possam ser 

aprimorados. 

 

2.2 CONCEITO DE PATOLOGIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO  
 

Segundo Souza e Ripper (1998), o crescimento muito acelerado da construção 

civil, provocou a necessidade de inovações, trazendo também a aceitação de certos 

riscos, estes os quais, aumenta a necessidade de um maior conhecimento sobre 

estruturas e materiais, através de análises dos erros acontecidos, que têm resultado em 

deterioração precoce ou acidentes. Apesar disto tudo, tem sido constatado que algumas 

estruturas acabam por ter desempenho insatisfatório, confrontando-as com as 

necessidades as quais se propunham.  

Este conjunto de fatores gera o que se chama de deterioração estrutural. As 

causas da deterioração podem ser as mais diversas, desde o envelhecimento “natural” da 

estrutura até os acidentes, até mesmo a irresponsabilidade de profissionais que optam 

pela utilização de materiais duvidosos, alegando fator econômico.  

Houve, portanto, a necessidade de promover a indispensável alteração de 

métodos, a começar pela sistematização dos conhecimentos nesta área, o que culminou, 

o desenvolvimento de um novo campo, cujo objetivo é abordar, de maneira científica, o 

comportamento e os problemas das estruturas.  

Este campo da Engenharia das construções designa-se por Patologia das 

Estruturas, que se ocupa dos estudos das origens, formas de manifestação, 

conseqüências e mecanismos de ocorrências das falhas e dos sistemas de degradação 

das estruturas.  
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Assim, a necessidade de reabilitar e manter as estruturas já existentes, ditadas por 

razões tão diversas quanto as de fundo econômico, social, patrimonial ou histórico, está 

criando uma nova escola no que diz respeito à concepção e ao projeto estrutural, em que 

a avaliação do que já existe, em termos de capacidade de desempenho futuro 

(segurança, servicibilidade e vida útil), tornou-se um dado fundamental.  

Há a necessidade de estabelecer uma sistematização dos conhecimentos nesta 

área para que possa ser alcançado o objetivo básico, seja ele qual for, o de abordar de 

maneira científica, a problemática do comportamento estrutural ao longo do tempo, isto é, 

desde a sua concepção até a manutenção da estrutura, com um enfoque sobre as etapas 

de projeto e construção.  

Utilizando desta sistemática, os problemas patológicos podem ser classificados 

como simples, cujo diagnóstico e profilaxia são evidentes; e complexos, que exigem uma 

análise individualizada.  

É pretendido, portanto, modernamente, estabelecer modelos para as várias obras a 

serem executadas. Nesta modelização, os envolvidos devem estar cientes de que os 

materiais não são perenes, mas envelhecem, precisam de manutenção e tratamento e 

podem ser reabilitados.  

Em nível de qualidade, exige-se, para a etapa de concepção, a garantia de 

satisfação do cliente, de facilidade de execução e de possibilidade de adequada 

manutenção. Para a etapa de execução, a qualidade seria seguir fielmente o projeto e 

para a etapa de utilização é necessário conferir a garantia de vida útil e durabilidade da 

peça.  

Deste modo, os processos patológicos podem ter origens decorrentes em uma ou 

mais etapas do processo que se denomina construção civil, as quais podem ser divididas 

em três etapas básicas: concepção, execução e utilização.  

 

2.3 ORIGENS DAS PATOLOGIAS DE CONCRETO ARMADO  
 

2.3.1 Concepção (projeto)  
 

Ainda segundo Souza e Ripper (1998), as possíveis causas de falhas que podem 

ocorrer durante esta etapa são aquelas originadas de um estudo preliminar deficiente, ou 

de anteprojetos equivocados, enquanto que as falhas geradas na realização do projeto 



8 
 

final geralmente são as responsáveis pela implantação de problemas patológicos sérios e 

podem ser por diversos fatores, como: 

- Projetos inadequados (deficiência no cálculo da estrutura, avaliação da 

resistência do solo, má definição do modelo analítico, etc.);  

- Falta de compatibilidade entre a estrutura e a arquitetura, bem como os demais 

projetos civis;  

- Especificação inadequada de materiais;  

- Detalhamento insuficiente ou errado;  

- Detalhes construtivos inexeqüíveis;  

- Falta de padronização das convenções;  

- Erros de dimensionamento. 

  

2.3.2 Execução (construção)  
 

Ainda segundo Souza e Ripper (1998), seguindo a seqüência lógica do processo 

de construção civil, deve-se iniciar a execução após o término da concepção, com 

conclusão de todos os seus estudos e projetos.  

Os principais defeitos que podem ocorrer na etapa de execução são:  

- Falhas na armação (estribos, ancoragem, emendas, cobrimento, espaçamento);  

- Falhas na concretagem (lançamento, adensamento, cura, fôrmas, juntas de 

dilatação, desfôrma e descimbramento);  

- Diferença entre a planta de armação e a lista de ferro;  

- Quando a armadura desloca sua posição quando da concretagem.  

- Projetos inadequados, deficiência no cálculo da estrutura ou avaliação da 

resistência do solo.  

 

2.3.3 Utilização (manutenção)  
 

Conforme Souza e Ripper (1998), mesmo que as etapas de concepção tenham 

sido de qualidade adequada, as estruturas podem vir a apresentar problemas patológicos 

originados da utilização errônea ou da falta de um programa de manutenção adequado.  
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Os problemas patológicos ocasionados por manutenção inadequada, ou pela 

ausência total de manutenção, têm sua origem ligada no desconhecimento técnico, na 

incompetência e em problemas econômicos.  

A manutenção periódica pode evitar problemas patológicos sérios e, em alguns 

casos, a própria ruína da estrutura.  

Os procedimentos inadequados durante a utilização podem ser divididos em dois 

grupos: ações imprevisíveis e ações imprevisíveis ou acidentais. Nas ações previsíveis, 

podemos compreender o carregamento excessivo, devido à ausência de informações no 

projeto e/ou inexistência de manual de utilização. No caso das ações imprevisíveis temos 

alterações das condições de exposição das estruturas, incêndios, abalos provocados por 

obras vizinhas ou choques acidentais. 

 

 

3 ENFERMIDADES DO CONCRETO ARMADO  
 

Na medicina a doença tem por definição a falta ou perturbação da saúde.  

Segundo Cánovas (1988), na Engenharia Civil, a saúde das estruturas pode ser 

definida como a capacidade delas desempenharem as funções para as quais foram 

idealizadas. E as enfermidades devem ser encaradas como as anomalias, falhas ou 

defeitos que podem comprometer o seu desempenho. Neste entendimento, Cánovas 

(1988), faz uma interpretação sobre quais seriam as enfermidades do concreto.  

Sob orientação desta interpretação e baseando-se nos fatos de doença ser falta de 

saúde, e saúde significa um bom desempenho, está presente algumas definições das 

várias enfermidades das estruturas de concreto, conforme indicado no fluxograma 3.1 a 

seguir. 

 

3.1 CORROSÃO DO CONCRETO  
 

Ainda segundo Cánovas (1988), as estruturas de concreto armado não podem ser 

consideradas perenes, por esse motivo, devem ser objeto de inspeções periódicas para 

que as anomalias possam ser diagnosticadas e corrigidas a tempo, mediante a um 

tratamento apropriado. Isso é especialmente importante, em obras de grande porte tais 

como complexos industriais, estruturas portuárias, usinas siderúrgicas, represas, 
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hidrelétricas, metrôs e em todas as obras em que o meio possa atuar desfavoravelmente, 

provocando a corrosão do concreto. 

 

Figura 3.1. As enfermidades do concreto armado 

 

 
 

(Cánovas, 1988) 
 

3.2 CORROSÃO DAS ARMADURAS  
 

Segundo Helene (1986), pode-se definir corrosão como a interação destrutiva de 

um material com o ambiente, seja por reação química, ou eletroquímica. Basicamente, 

são dois os processos principais de corrosão que podem sofrer as armaduras de aço para 

concreto armado: a oxidação e a corrosão propriamente dita.  
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4 ANOMALIAS NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO DA CMSP 
(COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ)  

 
4.1 ANOMALIAS NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E 

PROTENDIDO  
Conforme consta no Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-

002, os fenômenos patológicos mais freqüentes no concreto e nos demais dispositivos 

acessórios como aparelhos de apoio e juntas de dilatação encontrados de maneira geral 

nas estruturas de concreto armado ou protendido, devem-se a diversos fatores, desde 

problemas intrínsecos dos materiais e seu envelhecimento, agravados pela presença de 

ambientes agressivos, até procedimentos inadequados de projeto, de execução ou de 

utilização.  

Estes fenômenos são, em geral, manifestados através dos principais tipos de 

anomalias citadas a seguir:  

- Fissuras  

- Concreto Segregado  

- Carbonatação  

- Armadura Exposta  

- Umidade / Infiltração  

Segundo consta no Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002, 

serão definidos cada tipo de anomalias, suas causas, níveis de alerta, características de 

configuração e localização típicas encontradas no Metrô de SP. 

 
4.1.1 Fissuras  

 
 Ainda no Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002, as 

fissuras são descontinuidades que ocorrem no concreto em virtude de sua baixa 

resistência à tração. Elas podem se apresentar com abertura em níveis de alerta 

“atenção” ou “crítico”, é preciso cuidado, pois algum comportamento anormal pode estar 

acontecendo, levando assim, os componentes da estrutura a perder em suas 

características de integridade, de segurança, de durabilidade, de impermeabilidade e 

demais requisitos fixados na sua concepção.  

A correta classificação da fissura, quanto a sua origem, suas dimensões e 

sobretudo, quanto a sua gravidade é essencial para identificar se é necessário proceder 
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ao seu tratamento e para a escolha da técnica e dos materiais adequados para seu 

reparo. Após a sua manifestação e evolução, as fissuras podem apresentar aberturas que 

variam ao longo do tempo (fissuras ativas ou evolutivas) ou apresentarem-se 

estabilizadas (fissuras inativas e estáveis), sendo este dado básico para a definição do 

tratamento que a fissura deve receber.  

Segundo as normas brasileiras, as fissuras são caracterizadas segundo suas 

aberturas serem inferiores, iguais ou superiores a 0,3mm. As fissuras caracterizadas 

como anomalias (por apresentarem aberturas superiores a 0,3mm) e as fissuras 

caracterizadas como simples ocorrência nas estruturas (por apresentarem aberturas 

iguais ou inferiores a 0,3mm).  

A posição das fissuras nos elementos estruturais, sua abertura, seu espaçamento e 

configuração podem indicar a causa ou as causa que a motivaram.  

 

 Causas  
 

Segundo o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002 são 

várias as causas da fissuração e cada causa produz em geral panoramas típicos destas. 

Assim, quanto às causas, as fissuras podem ser como mostra a tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 Fissuras de Origem Não-Estrutural 

 
 
 

Figura 4.1. Fissuras não-estruturais  

 

 
(Documento Metrô SP, 1999) 
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Tabela 4.2. Fissuras de Origem Estrutural 
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Níveis de Alerta  
 

Conforme o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002, os 

níveis de alerta para as fissuras são determinados pela dimensão de sua abertura média 

na superfície de concreto. A faixa de variação padrão das aberturas de fissuras está 

apresentada nos níveis de alerta, dados a seguir:  

- Normal: abertura entre 0,05mm e 0,3mm (Ocorrência);  

- Atenção: abertura entre 0,3mm e 0,7mm (Anomalia);  

- Crítico: abertura superior a 0,7mm (Anomalia).  

 

Um dos fatores importantes para determinar a causa e o tratamento a ser dado às 

fissuras é conhecer a abertura média das mesmas ao longo do seu comprimento e se 

ocorre variação cíclica desta abertura em função da temperatura (fissuras ativas ou 

inativas).  

É importante salientar que as configurações acima podem apresentar-se com ou 

sem a ocorrência de infiltração (umidade), sendo identificadas diferentemente para terem 

o tratamento adequado para cada caso. 

 

Figura 4.2. Fissuras e lixiviação com carbonatação 

                                  
 (Documento Metrô SP, 1999)  
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Figura 4.3. Fissuras em pilar 

 
 (Documento Metrô SP, 1999) 

 
 
 

                     Figura 4.4. Fissuração típica de retração térmica 

                                
         (Documento Metrô SP, 1999) 
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        Figura 4.5. Fissuração típica causada por álcali-agregado 

 
 (Documento Metrô SP, 1999) 

 

 

4.1.2 Concreto Segregado  
 

Segundo o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002, 

entende-se por uma concentração heterogênea dos componentes da mistura do mesmo, 

resultando em uma massa não uniforme e via de regra, não coesa.  

 
Causas  
Ainda segundo o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002, 

este fenômeno é congênito e decorrente de falhas executivas, podendo ocorrer em 

estruturas tanto de concreto moldado in loco, como de concreto pré-moldado ou de 

concreto protendido.  

 

Níveis de Alerta  
Conforme o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002, a 

segregação do concreto deve ser avaliada através do estado em que se encontra a sua 

superfície. Assim, a segregação pode ser:  

- Superficial: com falhas apenas na argamassa superficial do concreto, sem 

aparecimento dos agregados graúdos;  
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- Média: com grandes falhas na superfície do concreto, com aparecimento dos 

agregados graúdos;  

- Profunda: com profundas imperfeições na superfície do concreto, com 

desprendimento dos agregados graúdos; ou sem falhas na superfície, com argamassa de 

cobrimento dando conformação à peça, porém contendo vazios em interior.  

 

Características de Configuração e Localização Típicas  

Ainda conforme o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002, 

as anomalias de concreto segregado são geralmente constatadas com maior freqüência 

nas seguintes regiões dos elementos estruturais:  

- junto a base (de pilares, paredes e elementos estruturais verticais);  

- junto a face inferior (de vigas, lajes e elementos estruturais horizontais);  

- em junta de concretagem (de elementos estruturais em geral);  

- em junta de dilatação (de elementos estruturais em geral);  

- em junção de elementos;  

- concreto segregado geral.  

A anomalia Concreto Segregado pode ser com ou sem infiltração, isto deve ser 

constatado.  

Figura 4.6. Concreto segregado e armadura exposta corroída 

 
(Documento Metrô SP, 1999) 
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4.1.3 Carbonatação 
 

Conforme o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002 a 

carbonatação é a reação entre o dióxido de carbono (CO2) do ar e o hidróxido da cálcio 

resultantes da hidratação do cimento, produzindo o carbonato de cálcio.  

 

Causas  
Ainda segundo o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002 a 

causa da carbonatação é a penetração de CO2, proveniente do ar, no concreto, o que 

ocorre quando esse é permeável, poroso, se apresenta com a superfície fissurada, ou 

com segregação.  

A constatação in loco do avanço da frente de carbonatação é efetuada através da 

abertura de janelas e confirmada através de ensaio específico.  

Ao longo da inspeção visual convencional, esta constatação é feita quando da 

presença de material de carbonatação depositado na superfície do concreto.  

 

Níveis de Alerta  
Conforme o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002 o grau 

de carbonatação de uma peça de concreto pode ser classificado após a realização de 

ensaio específico, segundo sua profundidade, da seguinte forma:  

- Superficial: carbonatação cuja profundidade média é menor do que 5mm, há 

presença de eflorescência notadamente localizada na superfície do concreto;  

- Média: carbonatação cuja profundidade média é menor do que a espessura de 

cobrimento da armadura, sem despassivação da mesma, há eflorescência causada pela 

lixiviação dos sais ao longo de toda a espessura do elemento;  

- Profunda: carbonatação cuja profundidade média é igual ou maior do que a 

espessura de cobrimento da armadura com despassivação da mesma, há a presença de 

eflorescência causada pela lixiviação dos sais, porém acompanhada de mancha marrom-

vermelho-acastanhada, originária provavelmente de corrosão de armadura no interior do 

concreto.  
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O grau de carbonatação de uma peça de concreto pode ser classificado após uma 

inspeção visual convencional, da seguinte forma:  

- Superficial: Presença de eflorescarbonatação cuja profundidade média é menor 

do que 5mm;  

- Média: carbonatação cuja profundidade média é menor do que a espessura de 

cobrimento da armadura, sem despassivação da mesma;  

- Profunda: carbonatação cuja profundidade média é igual ou maior doque a 

espessura de cobrimento da armadura com despassivação da mesma.  

 

Características de Configuração e Localização Típicas  
Segundo o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002 as 

anomalias de carbonatação do concreto vêm, geralmente, representadas nas seguintes 

configurações:  

- em ponto localizado;  

- em ponto localizado, colmatado;  

- em ponto localizado, com lixiviação (infiltração);  

- em área localizada da superfície da peça;  

- anomalia generalizada. 

 

Figura 4.7. Regiões carbonatadas com lixiviação em concreto projetado 

 
 (Documento Metrô SP, 1999) 
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4.1.4 Armadura Exposta  
 

Segundo o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002, as 

armaduras, bainhas e cabos de protensão, cambotas metálicas, insertes metálicos e 

ancoragens quando expostas ao ambiente, por se encontrarem indevidamente protegidas, 

sofrem o processo de corrosão do aço.  

A corrosão é a interação destrutiva do aço com o ambiente, seja por reação 

química ou eletroquímica.  

Basicamente, são dois os processos principais de corrosão que podem sofrer as 

armaduras de aço para concreto armado: a oxidação e a corrosão propriamente dita.  

O processo é nitidamente visível, pois os produtos de corrosão têm 

predominantemente coloração vermelho-marrom-acastanhada e, sendo relativamente 

solúveis, “escorrem” pela superfície do concreto, manchando-o.  

 

Causas  
Conforme o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002, as 

estruturas de concreto armado e protendido apresentam ocorrências de corrosão das 

armaduras, dos cabos e das bainhas devido aos seguintes e principais processos 

desencadeadores:  

- Cobrimento insuficiente da armadura, bainha ou cabo;  

- Concreto poroso;  

- Fissuração do concreto;  

- Existência de anomalias no concreto (segregação, desagregação, disgregação, 

erosão, etc);  

- Utilização de aditivos a base de cloretos e outros agentes químicos;  

- Ataque externo de cloretos e outros agentes químicos;  

- Deterioração do material de preenchimento do nicho de ancoragem;  

- Falta de preenchimento do nicho de ancoragem;  

- Injeção incompleta de bainhas.  

 

Níveis de Alerta  
A corrosão das armaduras, das bainhas e dos cabos podem ser classificadas 

quanto a seus níveis de alerta de acordo com o seguinte critério:  
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- Superficial: armaduras, bainhas, cabos, etc., expostos não corroídos ou corrosão 

atingindo o estágio de simples formação de película de óxido;  

- Média:  

 - para o caso de peças de concreto armado, corrosão apresentando área da 

seção transversal da barra de armadura reduzida em até 20% da seção nominal,  

 - para o caso de peças de concreto protendido, corrosão das bainhas de 

protensão apresentando profunda corrosão da parede da bainha e/ou evidenciando a nata 

de injeção;  

- Profunda:  

 - para o caso de peças de concreto armado, corrosão apresentando área da 

seção transversal da barra de armadura reduzida em mais do que 20% da seção nominal;  

 - para o caso de peças de concreto protendido, corrosão da bainha de 

protensão evidenciando pontos aparentes dos fios e cordoalhas de protensão.  

 

 

 

Figura 4.8. Mancha de corrosão de armadura em superfície de concreto 

 
 (Documento Metrô SP, 1999) 
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Figura 4.9. Mancha de corrosão de armadura em superfície de concreto 

 
 (Documento Metrô SP, 1999) 

 

 

Figura 4.10. Pré-moldado com armadura exposta 

 
 (Documento Metrô SP, 1999) 

 

4.1.5  Umidade / Infiltração  
 

Conforme o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002 a 

umidade ou infiltração é qualquer ocorrência de passagem ou impregnação de água junto 
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a poros do concreto, fissuras, falhas ou aberturas em sua superfície. Essa ocorrência 

pode ser causada por infiltrações provenientes da água de chuva, por falhas dos sistemas 

de drenagem, pelo contato de águas subterrâneas com a superfície da estrutura e por 

eventuais vazamentos de tubulações.  

 

Causas  
Entre os principais fatores desta situação, estão procedimentos inadequados de 

execução e deficiências de projeto, como:  

- Concreto poroso, como consequência de dosagem e procedimentos executivos 

inadequados de lançamento, vibração e cura ou proveniente de tratamento inadequado 

de fôrmas;  

- Concreto disgregado;  

- Concreto erodido;  

- Execução inadequada de juntas de concretagem;  

- Falhas nas juntas de dilatação;  

- Falhas no sistema de drenagem;  

- Perda de estanqueidade ou falhas no sistema de impermeabilização;  

- Vazamentos através de insertos metálicos;  

- Tensores de fôrmas não retirados das peças ou com cavidades mal preenchidas 

após a desforma.  

 
Níveis de Alerta  
A classificação das ocorrências de umidade / infiltração quanto à sua gravidade são 

definidas a seguir:  

- Umidade Superficial: água, originada de infiltração, impregnada nos poros do 

concreto saturado, representada pela formação de manchas escuras nas superfícies;  

- Gotejamento: água livre, originada de infiltração, impregnada nos poros do 

concreto saturado, num volume superior à capacidade de retenção do mesmo, 

provocando a sua saída em forma de pingos;  

- Surgimento d’agua: água livre, originada de infiltração, passando pelos poros, 

fissuras ou aberturas da superfície do concreto, em vazão tal, que promova a sua saída 

em forma de veios, escorrendo pela superfície.  
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Características de Configuração e Localização Típicas  
Segundo o Documento Técnico do Metrô de código Pl-9.00.00.00/7A0-002, como 

variável de inspeção, as ocorrências de umidade/infiltração nas superfícies de concreto 

apresentam as seguintes características de configuração:  

- umidade/infiltração em ponto localizado da superfície do elemento estrutural;  

- umidade/infiltração em área localizada da superfície do elemento estrutural;  

- umidade/infiltração presente de forma generalizada na superfície do elemento 

estrutural. 

 

 

5 RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO  
 
5.1 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 
  

Conforme Souza e Ripper (1998), verificando-se que uma estrutura de concreto 

armado apresenta problemas patológicos, torna-se necessário fazer a inspeção detalhada 

para que se possa determinar as reais condições da estrutura, de forma a avaliar as 

anomalias existentes, suas causas, níveis de alerta, providências a serem tomadas e os 

métodos a serem adotados para a sua recuperação.  

As providências que devem ser adotadas, e mesmo os níveis de alerta quanto à 

avaliação da periculosidade de determinados mecanismos de deterioração, podem e 

devem observar a importância das estruturas em termos de resistência e durabilidade, 

assim como, muito particularmente, a agressividade ambiental. O fluxograma 5.1 

apresenta a metodologia genérica para a inspeção de estruturas, dividida em três etapas 

básicas: levantamento dos dados (inspeção visual no local), análise e diagnóstico.  

A segunda etapa, que é a análise dos dados, conduzirá o analista a um perfeito 

entendimento do comportamento da estrutura e de como surgiram e se desenvolveram os 

sintomas patológicos. Esta análise deve ser feita de forma pormenorizada, para evitar que 

as anomalias mais graves não sejam detectadas por estarem ocultas por anomalias 

superficiais, assim como se deve verificar atentamente se não houve mais do que um 

fator que desencadeou o sintoma patológico que está sendo analisado.  

A última etapa, o diagnóstico, só poderá ser realizada após a conclusão das etapas 

anteriores que são as de levantamento e de análise. Freqüentemente, ocorre ter-se que 
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retornar à primeira etapa, pois só após algumas tentativas de diagnóstico é que se tem o 

conhecimento da necessidade de coleta e análise de novos elementos. O diagnóstico, 

baseado em muitos fatores (econômicos, técnicos, de segurança e de conforto), poderá 

levar o analista a diversas soluções, inclusive, em casos extremos, recomendar a 

demolição da estrutura, já que o custo-benefício pode indicar a inviabilidade de se efetuar 

a recuperação, em virtude da extensão dos danos e do alto custo envolvido.  
 
 

Figura 5.1. Fluxograma genérico para diagnóstico de uma estrutura 

 

 
(Souza e Ripper, 1998) 
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5.2 PLANEJAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL  
 

Segundo Souza e Ripper (1998), a qualidade dos serviços de recuperação de 

estruturas de concreto depende da análise precisa das causas que o tornaram necessário 

e do estudo detalhado dos efeitos produzidos. Após esses dois pontos definidos, define-

se a técnica adequada, que inclui a cuidadosa seleção dos materiais e equipamentos a 

serem empregados e também a mão-de-obra necessária para a execução do serviço. 

 

 

6 A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NA CMSP - METRÔ  
 

A metodologia empregada na CMSP para a recuperação estrutural é fundamentada 

no diagrama estabelecido por Souza e Ripper (1998) – ver fluxograma 5.1.  

Atualmente, os trabalhos de inspeção, análise e recuperação estrutural na CMSP é 

realizado através de um consórcio entre duas empresas privadas. Todos os documentos 

necessários e gerados pelos processos, precisam seguir roteiros e metodologias, para 

que não haja conflitos entre as três etapas do processo de recuperação estrutural. Estas 

três etapas são: a inspeção visual, a análise (ou diagnóstico) e a recuperação das 

estruturas. 

 

6.1 INSPEÇÃO VISUAL  
Segundo o Documento Técnico do Metrô de código PI-9.00.00.00/7A0-002, o objetivo 

da Inspeção Visual consiste no levantamento quantitativo e na avaliação qualitativa das 

anomalias existentes nos elementos estruturais das obras em questão.  

Essas informações visam, primeiramente, fornecer subsídios para a análise da 

necessidade de ensaios complementares. Em conjunto com os dados fornecidos pelos 

ensaios complementares, este levantamento visa também subsidiar a análise do estado 

de conservação da estrutura.  

Para a inspeção visual, é necessário haver uma programação entre a empresa 

contratada e o Metrô com antecedência de 10 (dez) dias para que se tenha acesso aos 

locais de inspeção. A equipe da Contratada deve estar acompanhada por um funcionário 

do Metrô (Manutenção).  
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Os materiais necessários para a inspeção visual são: prancheta, material para 

anotações, binóculos, lanterna e os desenhos fontes, que gerarão os desenhos mais 

específicos para um macro-mapeamento e micro-mapeamento das anomalias.  

Deve-se usar equipamentos de proteção individual como colete reflexivo (para vias) e 

calçados de segurança.  

A primeira inspeção será somente para planejamento, ou seja, para levantamento de 

informações, que seriam: familiarizar-se com a estrutura; ter uma visão do seu estado de 

conservação; avaliar as dificuldades do local a ser inspecionado (a necessidade ou não 

de andaimes e/ou escadas, caminhões com braço mecânico e cesta, teodolito e outros); 

considerar o tempo total disponível para as dificuldades avaliadas; verificar se os 

desenhos fonte são suficientes; estimar o número de equipes necessárias para executar 

os trabalhos dentro do tempo previsto; constatar se há interferências para a realização da 

inspeção (tetos com forros, painéis, equipamentos, que precisam ser removidos). Após 

esta primeira inspeção deve haver reuniões entre contratante e contratada para avaliar e 

planejar a inspeção que será realmente para anotações e avaliação das estruturas.  

Na inspeção propriamente dita, as equipes terão que seguir roteiros e métodos de 

inspeção determinados pelo engenheiro responsável para tal, verificar nos “check-lists” se 

os materiais equipamentos necessários para a inspeção estão completos, preenchem a 

“Ficha de Inspeção Visual”, conforme Figura 6.1 e as planilhas para identificação das 

anomalias. 

Figura 6.1. Ficha de Inspeção Visual 

 

        
(Documento Técnico Metrô - SP, 2003) 
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Basicamente, o registro das anomalias está fundamentado na realização de três 

atividades:  

- execução de um macro-mapeamento, que consiste em identificar a anomalia 

constatada em um elemento estrutural e locá-la geograficamente no plano estrutural 

representado pela planta de fôrmas (desenhos base);  

- execução de um micro-mapeamento, que nada mais é do que um detalhe ampliado 

(na forma de croqui) de uma anomalia locada em determinado elemento estrutural no 

macro-mapeamento.  

- preenchimento da Planilha de Anomalias e de Ocorrências: listagem e descrição das 

anomalias e das ocorrências detectadas.  

Assim, o micro-mapeamento está inserido no macro-mapeamento como uma 

ampliação das anomalias em seus detalhes, configurações, dimensões e exata 

localização no elemento estrutural.  

Na “Planilha de Anomalias”, conforme a Figura 6.2, o inspetor deve fornecer os 

seguintes dados sobre cada anomalia constatada:  

- A localização específica da anomalia;  

- O elemento estrutural onde está contida a anomalia;  

- O tipo de anomalia, subdividido em: nº de ordem da anomalia, código da anomalia, 

sigla da anomalia conforme Legenda das Anomalias (conforme Tabela 6.1);  

- Nível de alerta da anomalia, estimado pelo inspetor, definido conforme critérios 

estabelecidos na coluna “Níveis de Alerta” da “Tabela de Variáveis de Inspeção” (Tabela 

6.2);  

- A quantidade de anomalias semelhantes constatadas no mesmo elemento 

estrutural;  

- Espaçamento médio entre as anomalias;  

- As dimensões básicas da anomalia;  

- A provável causa da anomalia enquadrada na padronização estabelecida na coluna 

“Causas” da “Tabela de Variáveis de Inspeção”;  

- Nº da fotografia que ilustra a anomalia;  

- Nº do croqui que registra a anomalia;  

- Observações adicionais.  
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Figura 6.2. Planilha de Anomalias 

 
 

(Documento Técnico - Metrô SP, 2003) 
 

 

Nesta planilha serão cadastrados exclusivamente os elementos estruturais que 

apresentam anomalias durante a inspeção.  

Especificamente, no que diz respeito às micro-fissuras, isto é, com aberturas de até 

0,3mm, essas não devem ser consideradas anomalias, uma vez que tratam-se de ocorrências 

normais em estruturas de concreto. Dessa forma, essas ocorrências não devem ser indicadas 

em mapeamento, nem necessitam ser fotografadas e indicadas na Planilha de Anomalias, 

exceto para o caso em que um conjunto dessas ocorrências apareça com frequência, 
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quantidade e configuração tais que o engenheiro responsável pela inspeção visual considere 

o quadro de ocorrências representativo de uma anomalia da estrutura.  

As ocorrências de micro-fissuras, portanto, devem ser inspecionadas e apenas 

registradas segundo tipos, quantidades e localizações, em uma planilha apropriada, 

denominada “Planilha de Ocorrências” (Figura 6.3), também utilizada durante a inspeção 

visual. 

 

Figura 6.3. Planilha de Ocorrências 

 

(Documento Técnico – Metrô SP, 2003) 
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Tabela 6.1. Tabela da Legenda das Anomalias 

 
Fonte: Documento Técnico – Metrô SP, 2003 
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Tabela 6.2. Tabela de Variáveis de inspeção 

 
 

A inspeção gerará um relatório específico para aquela inspeção visual executada, 

com todos estes documentos e muitas outras informações que servirão de base para a 

próxima etapa que é a Análise.  

Caso necessite de ensaios específicos também é constatado na inspeção visual.  

Os ensaios mais comumente necessários são: profundidade de carbonatação, teor de 

cloretos e sulfatos. 

 

Figura 6.4. Inspeção com filmagem 

 
 (Metrô SP, 1999) 
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Figura 6.5. Inspeção e Filmagem do Shield 

 
 (Metrô SP,1999) 

 

6.2 ANÁLISE DAS ESTRUTURAS INSPECIONADAS  
Segundo o Documento Técnico do Metrô de código ES-9.00.00.00/7J9-005, nesta 

etapa, o engenheiro especialista deve analisar o subtrecho inspecionado, parcial ou 

integralmente, tomando por base as informações obtidas na inspeção visual e analisando 

os resultados dos ensaios e verificações realizados. Essa análise deve ser submetida à 

aprovação do Metrô através do Relatório Técnico do Subtrecho.  

A cada Análise Técnica concluída, a Coordenação Geral da empresa contratada deve 

emitir um Laudo Técnico, resumindo todas as informações relevantes, bem como 

orientando com relação a providências a serem adotadas quanto à necessidade de 

reparos, reforços ou acompanhamento das anomalias.  

Todos os Laudos emitidos, em conclusão aos trabalhos executados, devem ser 

encaminhados pela Coordenação Geral da empresa contratada ao Metrô, para sua 

aprovação final.  

O Laudo Técnico é um documento de apresentação, resumida e unificada, das 

inspeções realizadas, dos resultados dos ensaios/instrumentos; o parecer sobre a tomada 

de decisão quanto a acompanhamento da estrutura, reparo, reforço ou necessidade de 

verificação estrutural complementar por parte da área de projetos; a indicação de 

procedimentos viáveis para correção de anomalias a serem reparadas e procedimentos 

para o acompanhamento futuro de anomalias, corrigidas ou não, para que seja efetivada 

a manutenção preventiva ou inspeções periódicas. Este documento é emitido ao final dos 

trabalhos gerais, sendo um laudo para cada Subtrecho. 
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6.3 PRINCIPAIS MÉTODOS DE REPARO EXECUTADOS NA CMSP  
 

Segundo o Documento Técnico do Metrô de código ES-9.00.00.00/7J9-005, serão citados 

e expostos os tipos de tratamentos de concreto armado mais utilizados no Metrô, que são: 
Tratamento Superficial de Concreto Aparente, Tratamento Profundo de Concreto 

Aparente, Selagem de Fissuras e Injeção de Fissuras.  

 

6.3.1 Tratamento Superficial de Concreto Aparente  
 

Segundo o Documento Técnico do Metrô de código ES-9.00.00.00/7J9-005, este 

tratamento refere-se a todo o tratamento que não ultrapasse 3,0mm de espessura de 

concreto aparente e com um quadro leve de fissuração da superfície, bem como 

porosidade acentuada.  

As superfícies de concreto deverão ser lavadas através de hidrojateamento com água 

fria de forma a retirar toda a sujidade proveniente de depósito de poluição e fuligem da 

superfície de concreto. O próximo passo seria o lixamento, prosseguindo com o 

estucamento e polimento.  

Antes da pintura de acabamento, deve-se aplicar uma demão de seladora base 

acrílica (Nitroprimer AW ou equivalente), depois aplica-se a pintura de acabamento com 

tinta ou verniz acrílico a base de solvente (Dekguard BS ou equivalente).  

 

6.3.2 Tratamento Profundo de Concreto Aparente  
 

Ainda conforme o Documento Técnico do Metrô de código ES-9.00.00.00/7J9-005, 

este tipo de tratamento refere-se a todo o tratamento a ser executado nos pontos que 

apresentam armaduras expostas, falhas de concretagem e concreto deteriorado e solto.  

Em função da profundidade a ser recuperada, definem-se dois tipos de tratamentos 

profundos: 

- Tratamento Profundo 1, refere-se àquele que ultrapasse a 3mm até 25mm de 

espessura de concreto tratado.  

- Tratamento Profundo 2, refere-se àquele que ultrapasse a 26mm até 50mm de 

espessura de concreto tratado  
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Caso a necessidade de tratamento supere 50mm de profundidade, deverá ser feito 

uma remoção e reconstituição do concreto em etapas sucessivas de tratamento profundo 

2.  

O tratamento profundo (tipo 1 ou 2) deverá obedecer as etapas descritas a seguir:  

a) Preparo do Local a ser tratado: demarcar o contorno das regiões de reparo e 

delimitação mediante o corte com disco diamantado, com profundidade aproximada de 

5mm , sendo que a delimitação deverá compreender no míninmo uma faixa de 100mm 

para cada lado da parte comprometida ou até atingir concreto são. Esta remoção do 

concreto deteriorado é feita através de apicoamento manual ou mecânico.  

b) Tratamento das Armaduras: deve-se fazer um corte do concreto (ou demolição), 

deixando livre todo o perímetro da armadura a ser tratada, podendo ser através do 

processo manual de raspagem e lixamento com escova de aço, depois é feita uma 

remoção de toda a impureza das barras bem como a aplicação de uma demão de primer 

rico em zinco, para proteção das armaduras (proteção química). cada lado da parte 

comprometida ou até atingir o concreto são. Esta remoção do concreto deteriorado é feita 

através de apicoamento manual ou mecânico. A eventual complementação das 

armaduras deve ocorrer quando a seção transversal das barras estiverem diminuídas em 

20% ou mais do seu diâmetro nominal, com barras de igual bitola e resistência, sendo que 

previamente deverá ser apresentada proposta, obedecendo-se os comprimentos de 

traspasse previstos na NBR 6118, para aprovação da metodologia. 

 

Figura 6.6. Reposição da seção original de aço por adição de novas barras 

 
 (Souza e Ripper, 1998). 
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Figura 6.7. Adição de novas barras em viga afetada por corrosão 

 
 (Souza e Ripper, 1998) 

 

c) Reconstituição do Concreto: é feita com aplicação de argamassa, composta de 

cimento, acrílico e microssílica, sendo que o acrílico entra em substituição parcial da água 

de amassamento na proporção máxima de 20%, devendo-se atender:  

- teor de microssílica: 5 a 8%;  

- relação água+acrílico/cimento+microssílica < que 0,45;  

- obter consistência adequada para aplicação inclusive em superfícies verticais e 

tetos;  

- areia com granulometria média a fina;  

- consumo de cimento em torno de 400 kg/m3;  

- aplicação em áreas e espessuras limitadas, visando ausência de quadro fissuratório;  

- resistência aos 28 dias de 20Mpa.  

O estudo do traço da argamassa de reconstituição deve ser elaborado previamente, 

comprovando as condições acima, apresentando ensaios e testes de aplicação realizados 

em laboratórios idôneos, para apresentação a CMSP. 

 

6.3.3 Selagem de Fissuras 
 

Segundo o Documento Técnico do Metrô de código ES-9.00.00.00/7J9-005, este 

serviço visa basicamente bloquear a entrada de umidade em fissuras que não 

comprometem estruturalmente as peças onde ocorrem, sendo identificadas nos 

mapeamentos.  

O concreto, na região da fissura a ser tratada, deverá ser lixado manual ou 

mecanicamente numa faixa em torno de 5cm ao longo de toda a fissura. A região da 

fissura deverá passar por limpeza efetuada com escova de aço e jato de ar comprimido, 
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não devendo utilizar água, eliminando a presença de óleos, graxas, fuligem e partículas 

de concreto, de forma a garantir a penetração e a aderência do selante. Caso a fissura 

esteja úmida, o jato de ar comprimido deverá ser aplicado o tempo suficiente para secá-la 

antes da selagem.  

O selador deve ser aplicado em toda a extensão da fissura de modo a vedar a 

abertura da mesma, visando o seu fechamento, impedindo a penetração de umidade para 

o interior das estruturas de concreto. Tal vedação poderá ser feita com material selador 

tipo mastique calafetador de base acrílica na cor cinza – referência: Hey’dicril da Hey’di ou 

Denverplast da Denver ou argamassa elastomérica – referência: Zentrifix F-92 da MC 

Bauchemie ou produto que apresente características equivalentes. A aplicação é feita 

com uma espátula.  

Para o acabamento dever-se-á remover o máximo possível do excesso de mastique, 

pela própria ação de espalhamento e calafetação. E após a cura da selagem, deverá ser 

avaliada a necessidade de remoção do material por meio de lixamento mecânico, que não 

comprometa a superfície do concreto aparente.  

Após a vedação da fissura é aplicada a pintura de acabamento (verniz). 

 

 

Figura 6.8. Vedação de fendas de grande abertura com mastique 

 
 (Souza e Ripper, 1998). 
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Figura 6.9. Vedação de fendas de grande abertura com neoprene 

 
 (Souza e Ripper, 1998). 

 
 

6.3.4 Injeção de Fissuras  
 

Segundo o Documento Técnico do Metrô de código ES-9.00.00.00/7J9-005, para 

estas fissuras, cuja eventual evolução ou permanência pode levar à um comprometimento 

estrutural, este serviço deve ser executado prioritariamente, independentemente de outros 

serviços previstos.  

Há a necessidade de na região da fissura a ser tratada, deverá ser lixado manual ou 

mecanicamente numa faixa em torno de 10cm ao longo de toda a fissura. A região da 

fissura deverá passar por limpeza efetuada com escova de aço e jato de ar comprimido, 

não devendo utilizar água, eliminando a presença de óleos, graxas, fuligem e partículas 

de concreto, de forma a garantir a penetração e a aderência do selante. Caso a fissura 

esteja úmida, o jato de ar comprimido deverá ser aplicado o tempo suficiente para secá-la 

antes da selagem.  

Depois deverão ser posicionados tubos ou bicos de perfuração e de adesão 

exatamente sobre a fissura e perpendiculares à superfície, aplicados por meio de colagem 

da base sobre a superfície. Bicos de referência: MC Bauchemie ou equivalente. Deve-se 

avaliar a necessidade da execução de furos para a introdução de tubos ou bicos para a 

injeção, que terão que ser executados cuidadosamente para não haver discordância da 

posição do tubo em relação ao caminhamento da fissura.  

Os tubos para injeção deverão ser fixados pela base ou ao furo, com adesivo 

tixotrópico à base de resina epóxi do tipo Sikadur 31 da Sika, Duropoxy MRE da Wolf 
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Hacker ou produto à base de poliuretano do tipo MC Dur PU 47 da MC Bauchemie ou 

produto que apresente características equivalentes.  

Os tubos serão de PVC flexível, incolor e transparente, apresentando diâmetro 

interno de 10mm, com base para fixação ou compatível com a furação executada.  

Depois é feita a selagem da fissura, utilizando-se o mesmo adesivo tixotrópico à base 

de resina especificado acima, o adesivo deverá ser aplicado em uma camada de 

aproximadamente 5mm de espessura. Após o endurecimento do adesivo é feito um teste 

de ar comprimido isento de óleo, com a finalidade de constatar a efetiva comunicação 

entre os furos. Caso não haja comunicação perfeita entre os furos, deverão ser instalados 

novos respiros.  

Como material de injeção deverão ser utilizados aqueles à base de resina epóxi, 

poderão ser utilizados os produtos Sikadur 52 da Sika, Adesivo AU-10 da Wolf Hacker 

(AU-20 para fissuras de aberturas superiores a 1mm), MC Dur 1264 TRNL da MC 

Bauchemie ou produto similar.  

O “pot-life” da resina (tempo após a mistura dos componentes dentro do qual a resina 

pode ser usada) deverá ser suficiente (no mínimo 30 minutos) para permitir um adequado 

manuseio do produto à temperatura ambiente.  

A injeção propriamente dita, somente poderá ser iniciada após o teste de 

comunicação citado acima, quando o adesivo de vedação tiver atingido a resistência 

adequada.  

A injeção deverá ser iniciada pelos tubos inferiores, de forma que o produto vá 

penetrando na fissura no sentido ascendente. Assim que for verificada a saída da resina 

pelo tubo imediatamente acima do que está sendo injetado, o tubo inferior deverá ser 

tamponado e a operação deverá prosseguir pelo tubo superior e assim sucessivamente.  

Somente deverá ser permitido o uso de resinas que ainda não tenham atingido o seu 

“pot-life”. Quanto a pressão de injeção ideal é de 0,1MPa, verificando-se os valores 

recomendados pelo fabricante da resina.  

A operação de injeção da fissura pode ser considerada concluída quando a pressão 

de aplicação da resina no último tubo puder ser mantida constante.  

Deve ser realizada a cura final dentro do tempo indicado pelo fornecedor do produto, 

que normalmente é da ordem de 24 horas.  

Após o término da cura, os tubos deverão ser cortados e em seguida, o excesso de 

material tem que ser removido por meio de lixamento mecânico. Depois é feito o 

acabamento das superfícies. 
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Figura 6.10. Preparação da fenda para a injeção 

.  
 (Souza e Ripper, 1998) 

 

 

6.4 REFORÇO ESTRUTURAL  
 

Segundo Souza e Ripper (1998), os motivos pelos quais são necessários os trabalhos de 

reforço de uma estrutura de concreto ou em seus elementos são os seguintes: correção de 

falhas de projeto ou de execução; aumento da capacidade portante da estrutura, para permitir 

modificações em seu uso; regeneração da capacidade portante, diminuída em virtude de 

acidentes (choques ou incêndios) ou de desgaste ou deterioração e modificação da 

concepção estrutural. 

 

6.4.1 Reforço através de Protensão Exterior  
 

Ainda segundo Souza e Ripper (1998), este tipo de reforço consiste em introduzir 

uma força exterior que seja capaz de compensar a existência de indesejáveis acréscimos 

de tensões interiores, ou que seja capaz de contribuir para um incremento na capacidade 

resistente de um determinado elemento estrutural.  

O detalhamento desta idéia em termos de projeto e até mesmo de execução não é 

tão simples, para que se tenha um bom resultado, este serviço requer especialização de 

pessoal, equipamento e material, que por vezes, necessitará de alta sofisticação.  
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A técnica de protensão exterior (não aderente), com a utilização de barras ou cabos, 

vem sendo a preferida, quase que pela unanimidade dos especialistas, quando se trata de 

serviços de recuperação ou reforço de estruturas.  

Em termos de justificação ao uso do recurso à protensão, são exemplificados a 

seguir:  

- costura de fendas em vigas, sendo realizada pela introdução de uma deformação no 

sentido contrário ao de formação da fissura;  

- inibição de deformação, cujo método é semelhante, através da introdução de uma 

deformação no sentido contrário ao da deformação;  

- como elemento provocador de redistribuição de esforços em peças contínuas, 

aliviando vãos e apoios mais críticos, e forçando a que outros, adjacentes, e mais 

folgados, em termos de capacidade resistente, possam vir a trabalhar no seu limite, sendo 

que as hipóteses executivas são várias, devendo ser analisadas caso a caso;  

- aumento da capacidade de carga de uma peça estrutural, ou seja, reforço por 

adição;  

- transversalmente, como correção de ligações pré-fabricadas ou para melhorar a 

distribuição de cargas entre vigas de uma ponte, por exemplo;  

- para criação de apoios adicionais, funcionando como tirantes.  

 

A protensão exterior é, na realidade uma pós-tensão quando aplicada como 

instrumento de reforço ou recuperação, configurando-se a situação de concreto 

parcialmente protendido, que requer métodos próprios de dimensionamento.  

Conforme Souza e Ripper (1998), alguns aspectos relacionados com a própria 

concepção da protensão exterior são muito importantes para a avaliação das condições 

de sua execução. Dentre vários, destaca-se a garantia da eficiência da ancoragem, posto 

que, contrariamente ao que ocorre quando os cabos são aderentes ao concreto, se a 

ancoragem falhar na protensão exterior, o cabo se ressentirá e toda a sua extensão e 

deixará de ser útil como elemento resistente.  

Assim, deverá ser entendido que o recurso à protensão exterior exige pleno domínio 

do assunto, pois passará a assentar sobre esses cabos o comportamento em serviço da 

estrutura.  

Entendidas tais exigências, os detalhes executivos serão em tudo semelhantes aos 

exigidos para a construção de uma estrutura nova e, para os trabalhos preliminares de 
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preparação da estrutura (vedação de fissuras, limpeza de concreto e outros que se 

mostrem necessários), devem ser observadas as recomendações já feitas. 

 

6.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS MATERIAIS MAIS UTILIZADOS  
 

A tabela 6.3 apresenta alguns materiais existentes no mercado brasileiro para reparo 

de estruturas de concreto.   

 

6.5.1 Argamassas Poliméricas  
 

Conforme Souza e Ripper (1998), são argamassas à base de cimento Portland 

modificadas em polímeros, com agregados de graduação adequada formuladas 

especialmente com aditivos e adições que lhes conferem propriedades especiais.  

São também chamadas de argamassas base mineral e o processo de endurecimento 

está baseado na reação dos grãos de cimento com a água de amassamento.  

Em geral tem retração compensada e são tixotrópicas para uso em superfícies 

verticais e inclinadas.  

Podem ser formuladas com resinas acrílicas do tipo metilmetacrilato ou estireno-

butadieno ou então com resinas à base de PVA. Neste último caso tem aplicações 

restritas, baixa resistência à umidade e à ação agressiva do ambiente, sendo 

aconselhável seu uso somente em ambientes internos. Algumas vezes estas argamassas 

poliméricas de base cimento também são chamadas de argamassas com látex, devido à 

similaridade de algumas das propriedades dessas resinas com as propriedades do 

material natural látex utilizado para a fabricação de borrachas. 
 

Figura 6.11.Reparo profundo com argamassa 

 
 (Helene, 1988) 
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6.5.2 Grautes de Base Cimento 
 

Segundo Souza e Ripper (1998), o graute é um material fluido e auto-adensável no 

estado recém-misturado, formulado para preencher cavidades e subseqüentemente 

tornar-se aderente, resistente e sem retração no estado endurecido.  

Um graute de base cimento é constituído por cimento Portland comum (classe 32 ou 

40), composto (classe 32 ou 40) ou de alta resistência inicial (CPV-ARI), agregados de 

granulometria adequada, aditivos expansores e aditivos superplastificantes.  

Por suas características de fluidez, boa aderência, baixa retração e alta 

impermeabilidade, este tipo de graute é conveniente para reparos em locais de difícil 

acesso ou em casos de seções densamente armadas. 

 
6.5.3 Argamassas Base Epóxi  
 

Os tipos mais comuns de argamassas e grautes para essa finalidade são as de base 

epóxi, geralmente fornecidas em dois ou três componentes; a resina (epóxi), o 

endurecedor (amina ou poliamidas) e agregados selecionados.  

Estas argamassas possuem excelente resistência a ácidos não oxidantes e álcalis e 

também boa resistência a alguns solventes orgânicos. São atacadas por ácidos oxidantes 

e alvejantes. A resistência térmica não supera os 70ºC.  

Toleram Ph na faixa de 2,0 a 14,0. O epóxi apresenta ótimas propriedades físicas e 

mecânicas, além de muito boa aderência a vários tipos de superfícies. 
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Tabela 6.3. Exemplos de materiais existentes no mercado brasileiro 
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6.5.4 Selantes  
 

São materiais utilizados nas juntas de movimentação das estruturas de concreto, com 

a finalidade de impedir a passagem de líquidos, gases, vapor ou partículas sólidas para o 

interior da estrutura.  

No momento em que são solicitados e se deformam, devem possuir características 

elásticas e de recuperação compatíveis com os esforços e deformações sofridos. Podem 

ser formulados a partir das mesmas resinas básicas usadas em tintas.  

A natureza química dos selantes, proveniente da resina básica de formação, é 

responsável pela resistência ao intemperismo e aos agentes agressivos, aderência ao 

substrato, deformabilidade e recuperação elástica.  

Problemas freqüentes são observados como o uso destes materiais devido à não 

obediência ao projeto e à não observação de alguns cuidados básicos tais como:  

-preparo e reforço da superfície lateral da junta;  

-aplicação de primer, geralmente de base epóxi;  

-colocação de um agente que impeça a aderência do selante ao fundo da junta. 

 

6.5.5 Adesivos e Primers  
 

São materiais usados como ponte de aderência entre outros dois materiais, sendo 

geralmente um deles a superfície do concreto velho, também chamado de substrato. 

Atuam na melhoria substancial de aderência entre os diversos materiais tais como 

concreto velho / concreto novo, aço / concreto novo, concreto velho / argamassa base 

poliéster, entre outros.  
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Os primers, além de atuarem como ponte de aderência, podem atuar também como 

protetores do substrato, ou seja, parte de um sistema de proteção de armaduras contra 

corrosão, por exemplo.  

Os adesivos e primers mais empregados são de base epóxi e os chamados látex, ou 

seja, base acrílica ou base acetato de polivinila ou base estirenobutadieno. Os de base 

polivinila (PVA) em geral são re-emulsionáveis o que os tornam desaconselháveis para 

uso em locais úmidos ou reparos de importância. Os de base epóxi têm desempenho 

estrutural superior aos demais, porém tem o inconveniente de exigirem substrato seco, o 

que nem sempre é viável em obras.  

 

6.5.6 Vernizes e Hidrofugantes de Superfície  
 

Podem formar um filme superficial contínuo tais como os vernizes poliuretanos 

alifáticos e os vernizes epóxi, ambos bicomponentes, e os vernizes de base acrílica, 

monocomponentes.  

Em algumas condições pode ser mais conveniente utilizar hidrofugantes de superfície 

que são capazes de penetrar alguns milímetros no concreto e por um mecanismo de 

repelência eletrostática impedem a penetração das moléculas de água e das substâncias 

agressivas que podem estar dissolvidas nessa água, como por exemplo a água de chuva 

de atmosferas industriais.  

Os hidrofugantes são todos de base silicone e podem ser dos seguintes tipos: resina 

de silicone, silanos ou siloxanos oligoméricos. Todos são monocomponentes dispersos 

em solvente. Não é recomendável a utilização de siliconatos de base água, pois têm baixa 

durabilidade e conferem pouca ou nenhuma proteção às armaduras das estruturas 

submetidas a ambientes agressivos.  

Estes produtos têm a vantagem sobre os produtos formadores de filme de permitir a 

livre circulação do vapor de água e com isso reduzir, na maioria dos casos, os riscos de 

condensação e formação de bolhas e bolor na superfície ou interior do componente 

estrutural, sob a película de verniz. Evidentemente têm a desvantagem de não serrem tão 

eficazes como barreira contínua aos agentes agressivos, quando comparado aos vernizes 

formadores de película. Existem no mercado sistemas de proteção que combinam os dois 

produtos; base silano/siloxano como primer e metilmetacrilato como verniz de 

acabamento e proteção, conciliando as vantagens de ambos. 
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7 ESTUDO DE CASO 
 

7.1  REFORÇO ESTRUTURAL EM PILARES NA CMSP 
 

7.1.1 Introdução ao Estudo de Caso  
 

Este estudo de caso foi cedido pela CMSP, baseando-se no Relatório Técnico do 

Metrô de código RT-9.02.02.01/7D9-004, e consiste em 72 pilares típicos em concreto 

protendido (peça pré-moldada), os quais neste trabalho foram apresentados os reforços 

estruturais executados em todos os pilares.  

A localização destes pilares é entre a Estação Tietê e Carandiru na parte do trecho 

elevado norte. Como já foi citado, existe um total de 72 pilares que sustentam as vigas do 

elevado, formando um tabuleiro, neste trabalho, apresenta-se o estudo realizado em 4 

destes pilares típicos (os 4 casos mais críticos) do tabuleiro, cujas dimensões constam 

nas Figuras 7.1 e 7.2, que detalham um dos pilares. 

Figura 7.1. Vista Frontal do Pilar - Dimensões 

 
 (CMSP, 2002) 
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Figura 7.2. Vista em Planta - Nível dos Aparelhos de Apoio - Seção Maciça 

 

 
 (CMSP, 2002) 

 

 

Figura 7.3. Vista Geral do Pilar Típico 

 
(CMSP, 2002)  

 

Desde meados dos anos1990 foi observado que haviam muitas fissuras junto aos 

consolos que unem a viga aos pilares, conforme pode-se observar na Figura 7.4. 
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Figura 7.4. Aspecto das fissuras junto aos consolos 

 
 (CMSP, 2002) 

 

7.1.2 Problemas detectados  
 

Desde então, foi feito um acompanhamento através de mapeamento da evolução das 

fissuras em cada pilar. Através deste mapeamento pode-se determinar a configuração 

das fissuras principais e observou-se que estas aconteciam de forma sistemática e 

semelhante, porém, havendo variação de abertura e comprimento, sendo selecionados os 

quatro piores casos através deste mapeamento. A Figura 7.5 detalha um destes 

mapeamentos.  

Figura 7.5. Mapeamento das fissuras de cada pilar 

 

 (CMSP, 2002) 
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O problema detectado foi que as fissuras entre consolos de apoio das vigas 

isostáticas podem levar à ruína o suporte das cargas do tabuleiro, caso sua evolução na 

vertical reduza a seção resistente, já que as faces laterais dos pilares são inclinadas.  

Nas investigações de campo, foi analisado que as fissuras variavam de 0,7mm (P21) 

a 6,0mm (P4).  

Foi verificado também, que as aberturas na passagem de trens eram na faixa de 

0,04mm e 0,02mm no consolo oposto e que o deslocamento longitudinal era em torno de 

0,11mm.  

Foi feito ensaio de injeção de água na fissura de 6,0mm e constatou-se que era uma 

fissura passante, ou seja, que deixava a água passar.  

Houve a necessidade de se fazer a verificação estrutural para identificar e analisar o 

efeito destes problemas detectados quanto ao comportamento estrutural.  

Através desta verificação foi determinada a insuficiência de armaduras horizontais 

para cumprir a função de tirante entre os consolos.  

Esta verificação foi feita por meio de um modelo elástico linear (elementos finitos / 

estado plano de tensões) suficiente para explicar a ocorrência das fissuras através do 

programa STRAP. 

Através de um outro programa denominado FRANC, foi apresentado um modelo 

qualitativo de fraturamento, conforme as Figuras 7.6 e 7.7, mostrando o caminhamento da 

fissura semelhante ao real detectado. O caminhamento das tensões de tração identifica 

região com pico de tensões que justificam o início da fissuração. 
 
 

Figura 7.6. Modelo para análise Qualitativa da fissuração 

 

 
 (CMSP, 2002) 
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Figura 7.7. Deformada estrutural do modelo evolutivo 
 

 
 (CMSP, 2002) 

 

Foi analisado então, a relação da Segurança x Avanço da Fissura e constatado o 

seguinte:  

Comprimento da Fissura = 120cm / Verificação de Segurança Atendida  

Comprimento da Fissura > 200cm / Redução da Segurança  

Enfim, esta análise estrutural concluiu que os esforços de tração nas barras levam à 

tensões que superam a tensão de escoamento do aço, portanto, rompendo-os.  

Esta análise foi comprovada em campo, por meio de janelas de inspeção, feitas em 

alguns pilares, constatando a estricção ou rompimento da armadura, como mostra a 

Figura 7.8. 

 

Figura 7.8. Constatação do rompimento das barras de aço dos pilares 

 
 (CMSP, 2002) 
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Figura 7.9. Configuração das barras rompidas ou com estricção 
 

 
 (CMSP, 2002) 

  

7.1.3 Conclusão da análise  
 

Enfim, através de toda esta análise, concluiu-se a necessidade de um reforço 

estrutural de todos os 72 pilares. Para isto, foi feito um monitoramento para 

acompanhamento da evolução das fissuras em cada um dos pilares, um trabalho bastante 

meticuloso, mas de bastante valia para chegar-se à conclusão da solução adequada para 

o problema.  

A solução foi através de protensão externa não aderente, de quatro unidades, 

passantes e ancoradas externamente aos consolos, conforme mostram as Figuras 7.10 e 

7.11. 

Figura 7.10. Vista em planta dos elementos de protensão projetados 

 

 
 (CMSP, 2002) 
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Figura 7.11. Vista frontal dos elementos de protensão 

 
 (CMSP, 2002) 

 
 
 

7.1.4 A seqüência executiva do tratamento e reforço estrutural  
 

Primeiramente, foi feita uma injeção das fissuras, conforme citado e explicado no 

Capítulo 6 deste trabalho. A figura 7.12 mostra esta etapa da execução. 

 

Figura 7.12. Injeção de Fissuras 

 

 
 (CMSP, 2002) 

 

Depois é feita uma localização das armaduras através de apicoamento manual ou 

elétrico como demonstra a figura 7.13 demonstra esta fase da execução. 
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Figura 7.13. Localização de armaduras 

 
 (CMSP, 2002) 

 

 
Logo após esta etapa, são executados furos para a introdução das bainhas e barras 

de protensão, como mostra a figura 7.14. 

 

Figura 7.14. Furos para introdução de bainhas e barras de protensão 

 

 
 (CMSP, 2002) 
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Seguindo a execução, são instaladas as bainhas, como mostra a Figura 7.15. 
 

Figura 7.15. Instalação de bainhas 

 

 
 (CMSP, 2002) 

 

Após esta etapa, é feita a instalação de ancoragens, barras de proteção destas 

ancoragens e barras de protensão, com uma força de protensão de 35tf, como ilustrado 

na Figura 7.16. 
 

Figura 7.16. Instalação de ancoragens, barras de proteção e protensão 

 

 
 (CMSP, 2002) 

 

A Figura 7.17 detalha a armação da proteção das ancoragens. 
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Figura 7.17. Detalhe da armação da proteção das ancoragens 

 

 
 (CMSP, 2002) 

 

A última etapa é a concretagem da armação de proteção das ancoragens. A Figura 

7.18 mostra como fica a peça após sua finalização. 

 

Figura 7.18. Concretagem da proteção das ancoragens 

 

 
 (CMSP, 2002) 
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8 CONCLUSÕES 
 

Baseando-se nas pesquisas feitas e estudo de caso abordado, pode-se concluir que 

as patologias devem ser evitadas desde a concepção de uma estrutura (projeto), 

passando pela execução e não deixar de fazer uma boa manutenção nesta estrutura, 

contando com inspeções periódicas, monitoramento de problemas encontrados, tais como 

fissuras, trincas e caso seja necessário, fazer o mais breve possível o tratamento das 

patologias detectadas. Pois quanto mais tempo passar, maior será o valor do tratamento 

ou reforço. E maior será também o risco da estrutura romper ou deixar de atender o 

propósito para a qual foi concebida. 

Deve-se fazer a seleção de materiais de qualidade e mão de obra especializada, 

tanto para a execução quanto para o tratamento das patologias. 

Segundo os documentos e relatórios técnicos utilizados nas pesquisas para este 

trabalho, a CMSP – Metrô demonstra estar atualizado quanto às técnicas mais avançadas 

e produtos de qualidade utilizados na área de patologia de estruturas de concreto. E 

também demonstra ser uma empresa empenhada em prestar um serviço de qualidade no 

que diz respeito também às suas instalações civis, pois conta com um corpo técnico 

bastante eficiente desde a concepção da estrutura, execução e também conta com um 

excelente plano de manutenção. Todos estes fatores são os diferenciais que esta 

empresa preza e são também os responsáveis por darem tanta satisfação a seus 

usuários, sempre buscando a melhoria contínua.  
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