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RESUMO 

 

 

O Brasil possui um vasto patrimônio edificado, contudo as obras civis estão envelhecendo e 
passam a se evidenciar seus sinais de desgaste, deterioração e/ou inadequação à crescente 
demanda de utilização das mesmas. Quando o desempenho de uma estrutura é insatisfatório, 
colocando em risco sua segurança e de seus usuários, sejam quais forem as causas e origens 
do problema, serão necessárias intervenções que visem restabelecer-lhe o desempenho 
perdido, ao que dá-se o nome de recuperação, ou que visem aumentar-lhe o desempenho, ao 
que se denomina reforço e em casos muito extremos de comprometimento pode-se optar pela 
demolição. Seja qual for a medida adotada, deve-se ter em mente que as intervenções 
necessárias devem respeitar os pontos de vista técnico, econômico e sócio-ambientais e que 
antes da tomada de qualquer decisão faz-se necessário uma investigação criteriosa para 
acertadamente julgar o grau de comprometimento a que está submetida a estrutura. 
O destaque para as Obras de Arte Especiais (OAE) que se pretende dar neste trabalho é 
devido ao fato de que as pontes e viadutos são consideradas estratégicas para o homem desde 
sua concepção, pois permitiram a expansão urbana e a melhora da mobilidade das cidades; 
são consideradas de suma importância operacionalmente, mas nem sempre recebem a atenção 
e cuidados merecidos e neste ponto se ressalta a importância dos programas de manutenção 
preventiva. Dada a significativa importância que essas construções têm para a vida das 
cidades e aos muitos casos de readequação que tem sido necessários para a sobrevivência 
destas estruturas, decidiu-se expor neste trabalho alguns casos para serem estudados e 
discutidos conforme análise documental e de projetos de soluções para problemas reais 
ocorridos em pontes e viadutos da cidade de São Paulo, tais como: Ponte dos Remédios; 
Viaduto Comendador Elias Nagib Breim (Viaduto da Lapa); Viaduto Engenheiro Alberto 
Badra (Viaduto Aricanduva); Viaduto Diário Popular; Viaduto Engenheiro Orlando Murgel e 
Ponte do Tatuapé.  Em cada uma dessas obras, foram analisadas e discutidas suas 
particularidades com o intuito de enriquecer o conhecimento técnico. Todos os pontos 
levantados tem como objetivo o prolongamento da vida útil das estruturas. 
 

 

Palavras chave:  Recuperação; Reforço; Envelhecimento; Obras de Arte Especiais. 
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                                                                ABSTRACT 

 

 

  
                There are many buildings in Brazil but some important buildings are aging and 
getting worn beyond inadequate for current use. When the performance of a structure is 
inadequate putting users at risk is necessary to act with a recovery but if the issue is the 
performance increase is required structural reinforcement and if it is not possible to recover or 
strengthen is necessary to demolish the building. Necessary interventions must meet the 
technical criteria beyond economic and environmental need a careful evaluation before 
making any decision.Emphasis will be given to the Obras de Arte Especiais OAE in this work 
because the bridges and overpasses are considered strategic since past for humanity since they 
allow urban sprawl and improves mobility of cities; are considered operationally important 
but in many cases do not receive the preventive maintenance that is emphasized this work. 
Given the importance of these structures for the development of cities in this work it was 
decided to expose some of the cases described in technical documents and solutions to real 
problems occurring on bridges and overpasses in the São Paulo city: Ponte dos Remedios; 
Viaduto Comendador Elias Nagib Breim (Lapa Viaduct); Viaduto Engenheiro Alberto Badra 
(Aricanduva Viaduct); Viaduto Diário popular; Viaduto Engenheiro Orlando Murgel and 
Ponte do Tatuapé. Each of these built are studied beyond their technical features. The goal of 
the information gathered is prolonging the use of the structures. 
 

 

 

Keywords: Recovery; Reinforcement; Aging; Especial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Constituem patologias das construções, todas as manifestações cuja ocorrência ao 

longo do ciclo de vida de uma edificação, venha prejudicar o desempenho esperado da 

estrutura e de suas partes (subsistemas, elementos e componentes). Essa definição já 

consagrada no meio técnico ainda é objeto de estudo de muitos profissionais de engenharia 

que visam evitar, amenizar ou corrigir tais ocorrências. 

Para Ripper et al. (1998), a patologia na construção civil pode ser entendida como o 

baixo desempenho da estrutura em si, no que diz respeito à estabilidade, estética, 

funcionalidade e, principalmente, durabilidade da mesma com relação às condições a que está 

submetida. 

As patologias estão presentes nas edificações desde que surgiu o ato de construir, em 

maior ou menor grau, seja por falta de capacitação técnica do pessoal envolvido no processo, 

utilização de materiais de baixa qualidade, causas naturais ligadas ao envelhecimento dos 

materiais, ou ainda, ações externas. (RACHID, [s/d]). 

Acidentes graves em estruturas de concreto tem ocorrido em todo o mundo, desde os 

primórdios de sua criação como material construtivo. No entanto, poucas são as publicações 

relatando as causas desses acidentes, dificultando assim o aprendizado a partir de erros já 

cometidos e propiciando a ocorrência de novos acidentes 

No decorrer da história da construção civil, observou-se a evolução de inovações dos 

materiais e técnicas para execução das estruturas. Entretanto, a exigência por prazos cada vez 

mais curtos para entrega das obras, a obstinação pela redução dos custos e aumento do lucro, 

o emprego da mão de obra muitas vezes desqualificada, a elaboração de projetos deficientes 

em relação aos detalhes construtivos, levam hoje à obras de qualidade discutível, com 

deterioração precoce e deficiências generalizadas. Por vezes, o tempo mínimo exigido de vida 

útil de uma estrutura não é conseguido porque esta entra em processo de degradação 

aceleradamente. 

Neste contexto, vários autores buscam quantificar e elaborar estatísticas para 

demonstrar em que fase da construção preponderantemente ocorrem as falhas que geram as 

patologias. A literatura mostra que essas estatísticas variam de acordo com a região ou país 

analisado, mas que no Brasil a maior incidência de erros patogênicos se dá na fase de 

execução da estrutura, conforme mostra o gráfico 1 a seguir. 
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Gráfico 1- Distribuição percentual das falhas patogênicas nas etapas de construção no Brasil 

Fonte: Souza (1991) apud Lourenço et. al (2009) 
 

O Brasil possui um amplo e significativo patrimônio edificado em terra, mas as obras 

civis, de uma maneira geral, estão envelhecendo, e seus sintomas de desgaste e deterioração 

estão vindo cada vez mais à tona. Contudo, estas continuam sendo necessárias para a 

sociedade, seja operacionalmente ou como patrimônio histórico e cultural, e por isso 

necessitam ser tratadas para que sejam mantidas em plenas condições de utilização mesmo 

quando seu tempo de vida útil já ultrapassou os limites pré determinados em projeto. 

Conhecer os mecanismos e formas de deterioração do concreto possibilita uma 

avaliação mais precisa das condições das estruturas danificadas para se implementar soluções. 

Para Mesquita e Lança ([s/d.]), a caracterização das propriedades mecânicas dos materiais 

estruturais e das anomalias existentes, permite avaliar o seu desempenho e estabelecer as 

medidas corretivas. Dada a heterogeneidade dos elementos estruturais das construções 

antigas, essa caracterização torna-se um pouco mais complexa. 

Convém ressaltar que as manutenções preventivas com inspeções periódicas 

amenizam significativamente a gravidade das patologias e por conseqüência o custo de seu 

tratamento. Para Carmona (2005), uma inspeção técnica na estrutura é primordial para se 

conhecer a natureza e extensão do problema patológico. 

Neste trabalho, pretende-se dar destaque para a recuperação, reforço e reclassificação 

de Obras de Arte Especiais (OAE), assim chamadas por serem consideradas construções 

completas (CAMINHA,1989, p.11). São estruturas destinadas a travessia de obstáculos ao 

leito normal de uma via tais como rios ou córregos, vales, ou outra via de cruzamento. É 

costume definir ponte quando situada sob obstáculos constituídos por água e viaduto para os 

demais. São divididas em infra, meso e superestrutura, conforme esquema1 adiante. A 

infraestrutura compreende as peças que possuem a função de transferir os esforços ao solo, ou 

seja, a fundação propriamente dita (tubulões, estacas, estacões) e os blocos de ligação destes 

elementos aos pilares. A mesoestrutura engloba pilares, vigas de travamento (quando houver), 
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travessas e os aparelhos de apoio que constituem os vínculos à superestrutura. E a 

superestrutura compreende as peças de sustentação do tabuleiro sobre o qual é implantado o 

pavimento das pistas de rolamento, defensas de proteção, guarda rodas e passeios. Quando se 

tratar de uma ponte ferroviária, também os dormentes, trilhos e lastro fazem parte da 

superestrutura. 

 

Esquema 1- Divisão típica das partes constituintes de uma ponte ou viaduto. 
Fonte: Caminha (1989, p.12). 
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Dada a significativa importância que essas construções têm para a vida das cidades e 

aos muitos casos de readequação que tem sido necessários para a sobrevivência destas 

estruturas, decidiu-se expor aqui alguns casos para serem estudados e discutidos conforme 

análise documental e de projetos de soluções para problemas reais ocorridos em pontes e 

viadutos da cidade de São Paulo.  

Esta pesquisa pretende identificar as patologias decorrentes do envelhecimento das 

obras civis, com ênfase para as Obras de Arte Especiais (OAE), como pontes e viadutos, e 

definir a medida de reparo mais adequada, indicando reforço como aumento da capacidade 

resistente da estrutura ou recuperação das propriedades iniciais da mesma segundo sua 

necessidade atual para prolongamento da sua vida útil. 

 
1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Estabelecer critérios para a adoção de métodos de recuperação ou de reforço no 

tratamento das patologias das estruturas, a fim de ampliar o tempo de vida útil das obras civis 

envelhecidas e desgastadas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Identificar as patologias ocasionadas nas estruturas pelo desgaste e envelhecimento. 

Estudar os tratamentos mais adequados para essas patologias, definindo as diferenças entre as 

diversas formas de terapia. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

As obras civis, de uma maneira geral, estão envelhecendo e seus sinais de desgaste 

passam a ser evidenciados. Contudo, estas continuam sendo necessárias para a sociedade, seja 

operacionalmente ou como patrimônio histórico e cultural, e por isso necessitam ser 

restauradas ou até mesmo reforçadas. 

O destaque para as Obras de Arte Especiais (OAE) que se pretende dar neste trabalho 

é devido ao fato de que as pontes e viadutos são consideradas estratégicas para o homem 

desde sua concepção, por possibilitarem transpor obstáculos; alcançar novos territórios. Elas 
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permitiram a expansão urbana e a melhora da mobilidade das cidades; são consideradas de 

suma importância operacionalmente, mas nem sempre recebem a atenção e cuidados 

merecidos, como será discutido posteriormente.  

“A história das construções das pontes está estreitamente vinculada a evolução das 

civilizações, pois, através destas, obstáculos naturais e fronteiras políticas existentes são 

superadas, beneficiando desta forma toda a comunidade envolvida.” (MULLER, 2004, p.14) 

Tem sido frequente a ocorrência de problemas estruturais graves em estruturas de 

concreto em todo o mundo, principalmente em grandes estruturas como pontes rodoviárias, 

ferroviárias e viadutos, muitas vezes resultam na interrupção ou restrição do tráfego em 

importantes vias acarretando prejuízos da mesma ordem de grandeza do custo da própria obra 

em si. 

A questão que instiga os pesquisadores e estudiosos da área de ações corretivas e/ou 

de manutenção das estruturas a irem em busca de novas tecnologias ou aprimoramento das 

técnicas já existentes para recuperação e reforço das construções, consiste em como manter as 

estruturas em plenas condições de utilização quando seu tempo de vida útil já ultrapassou os 

limites estipulados em projeto. 

Cabe esclarecer aqui, que o conceito de vida útil aplicado às construções, compreende 

o período de tempo durante o qual a estrutura, ou suas partes, mantêm o desempenho 

esperado, quando submetida apenas às atividades pré-definidas em projeto (SABATTINI, 

2006). Quando uma estrutura, por algum motivo, tem sua utilização modificada, essa 

necessita ser reavaliada para compatibilização de seus componentes ao novo uso. Esse 

conceito será mais explorado adiante. 

“A necessidade de recuperar – ou reforçar – uma estrutura existente deriva, na grande 

maioria dos casos, do fraco desempenho da mesma, comparativamente às expectativas para as 

quais foi concebida.” (CUNHA et al. ,1998, p.13). Pode resultar do desgaste natural devido o 

tempo, uso e exposição às intempéries, ou pela deterioração decorrente de acidentes, 

modificação de uso e sobrecarregamentos, entre outros. 

As intervenções necessárias para restituir o desempenho da estrutura devem respeitar 

os pontos de vista técnico, econômico e sócio-ambientais, atendendo ao disposto no 

fluxograma 1 a seguir. Desta forma, caso o desempenho de uma estrutura seja insatisfatório, 

as alternativas que podem apresentar-se cabíveis são recuperar, reforçar, limitar seu uso ou 

ainda, no caso mais extremo, demolir.  
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Fluxograma 1- Alternativas frente ao desempenho de uma estrutura 

Fonte: Ripper (1998) 
 

 De certo, muitas obras envelhecidas ainda continuam em plenas condições de 

utilização. Um projeto bem especificado e uma execução eficiente combinados a um processo 

de manutenção periódica podem fornecer à estrutura um prolongamento de sua vida útil. 

Infelizmente no Brasil, essa conduta não é regra, mas sim a exceção. 

Naturalmente, o desempenho de qualquer produto decai com o tempo, mas a exigência 

por prazos cada vez mais curtos para entrega das obras, a obstinação pela redução dos custos e 

aumento do lucro, o emprego da mão de obra muitas vezes desqualificada, a elaboração de 

projetos deficientes em relação aos detalhes construtivos, levam hoje à obras de qualidade 

discutível, com deterioração precoce e deficiências generalizadas. Por vezes, o tempo mínimo 

exigido de vida útil de uma estrutura não é conseguido porque esta entra em processo de 

degradação aceleradamente. 

A falta de manutenção faz com que pequenos problemas patológicos, que teriam baixo 

custo de recuperação, evoluam para situações que comprometam a estabilidade, a estética e, 

muitas vezes, a segurança estrutural. E daí advém a necessidade de se tratar das “doenças” das 

edificações para que essas não “pereçam” (SABATTINI, 2009, aspas do autor). O gráfico 2, a 

seguir, destaca o aumento do tempo de vida útil de uma edificação que recebe manutenção 

periódica. 
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Gráfico 2- Comparação da vida útil de uma edificação com e sem manutenção periódica 

Fonte: Sabattini – XV COBREAP (2009, p.3). 
 

Nesse sentido, a manutenção preditiva e preventiva de edificações, são assuntos que 

vêm ganhando grande visibilidade e importância, especialmente entre os construtores e 

incorporadores. A razão principal desse impulso é basicamente econômica, uma vez que ela 

reduz oscustos de reparos posteriores. O gráfico 3 a seguir interpreta a evolução progressiva 

de custos de manutenção, considerando os custos relativos à fase em que é aplicada. 

 

Gráfico 3 - Evolução progressiva dos custos de manutenção. 
Fonte: CEB (Comitê Euro-Internacional Du Béton apud HELENE, 1992, pg. 24). 
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De acordo com a lei de custos de Sitter, apresentada por HELENE (2005), o 

adiamento de uma intervenção de manutenção significa aumentar os custos diretos em uma 

razão de progressão exponencial de base cinco. Como pôde ser visualizado no gráfico 02, se 

em t2 o custo de intervenção é igual a $5,00, em t3 será de $25,00, em t4 será $125,00, e 

assim por diante segundo a equação tx = 5(x-1) (HELENE, 1992). 

Em seu estudo sobre recuperação e reforço das estruturas de concreto armado, Reis 

(2001) afirma que essas técnicas surgem como um forte segmento do mercado da indústria da 

construção civil, que visa atender a necessidade de restabelecer as condições originais das 

estruturas danificadas (recuperação), ou promover adequações da capacidade resistente das 

estruturas em função do uso e/ou do aumento das solicitações (reforço). 

Destaca ainda que o cenário nacional é o de estruturas que se apresentam em processo 

de degradação antes mesmo de cumprirem seu papel em vida útil pré-estabelecida e que os 

gastos com reparos são exorbitantes. Piancastelli (1997) comenta números na ordem de 100 

bilhões de dólares em custos do Brasil para fins de reparos em obras deterioradas. 

O presente trabalho visa identificar as patologias ocasionadas nas estruturas pelo 

desgaste e envelhecimento, destacando as Obras de Arte Especiais, pontes e viadutos, e 

estudar os tratamentos mais adequados para essas patologias, definindo as diferenças entre 

recuperação e reforço. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

O estudo do envelhecimento das obras civis e identificação das patologias para 

determinação de tratamento de recuperação ou reforço das estruturas de concreto requer um 

embasamento teórico mediante referências bibliográficas, normas, especificações técnicas e 

pesquisas científicas correlatas. Todo esse material descrito poderá ser confrontado com 

dados de uma pesquisa documental, obtidos a partir de relatórios, projetos e soluções 

aplicadas à situações reais, que receberão tratamento analítico. 

Uma avaliação prática segundo observações concretas permitem a análise de dados 

reais e atuais relacionados ao problema de pesquisa evidenciado. Para acompleta abordagem 

do tema e para elaboração de conclusões mais claras e precisas, comparou-se os dados obtidos 

em projetos e soluções reais fornecidos por profissional especialista experiente com os 

encontrados na literatura. Neste trabalho o engenheiro Sr. Humberto Caminha da Silva, ex-

diretor técnico da Roberto Rossi Zuccolo Engenharia de Projetos e atual sócio-gerente da 

Tecpont Engenharia, forneceu informações verbais e documentais, como acervo de palestras e 
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relatórios de projetos pertinentes ao escopo de estudo desta pesquisa com soluções técnicas de 

recuperação, reforço e reclassificação de pontes e viadutos da cidade de São Paulo, o que 

enriqueceu o estudo prático desta pesquisa, permitindo a análise de situações reais 

vivenciadas e solucionadas por ele e sua equipe técnica. 

Alguns estudos já foram feitos acerca do levantamento, inspeção e avaliação da 

segurança estrutural em obras antigas. Mesquita e Lança ([s/d]) observaram construções dos 

séculos XVII e XIX de Ponta Delgada, Açores, levantando as anomalias visíveis e avaliando 

seu comprometimento com ensaios não destrutivos ou pouco intrusivos, destacando a 

heterogeneidade dos elementos estruturais e as peculiaridades construtivas da época. Esse 

estudo ajuda a perceber o quão importante é a investigação histórica acerca da obra analisada. 

Suas patologias são conseqüências de um processo de envelhecimento que tem características 

diferenciadas próprias das particularidades dos processos construtivos e materiais referentes à 

idade da construção.  

Nas OAE o quesito idade da construção é decisivo para avaliação da capacidade 

resistente da mesma e muitas vezes até mesmo conclusivo. Isso porque as premissas de 

projeto para dimensionamento das mesmas passaram por processo de evolução ao longo das 

décadas (ver anexo A) e a crescente demanda de utilização quase sempre leva à necessidade 

de readequação dessas obras, daí um termo muito utilizado, reclassificação das OAE. 

“O conhecimento da real e atual capacidade portante de uma ponte deve ser uma 

preocupação constante do órgão gestor, visto que ela sofre reduções, principalmente com a 

idade, a utilização e a agressividade do meio ambiente.” (DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT,2010,p.25) 

Estudos como o de Rezende e Rodrigues ([s/d]), realizados em Taipa de Pilão, a 

destacar a Capela do Bom Jesus da Pobreza, patrimônio cultural tombado que sofreu processo 

de restauração, permitiu reforçar a importância do aprofundamento do conhecimento sobre as 

condições a que esteve submetida a construção ao longo dos anos e como foi concebida a obra 

e suas particularidades, antes da tomada de qualquer decisão para ação corretiva de suas 

anomalias. 

Assim como as pesquisas correlatas destacadas acima, muitas outras, como a de Luso 

(2002) que estudou construções antigas no centro histórico de Bragança, Pinetti , Peres (2001) 

que efetuou o levantamento e identificação das anomalias encontradas no prédio histórico 

“Casa Eliseu Antunes” construído em 1878 no estado do Rio Grande do Sul, Arêde (2002) 

que buscou estabelecer um conjunto sistematizado de procedimentos de inspeção e 

diagnóstico estrutural de construções antigas a fim de elaborar uma base de dados consistente 
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e confiável sobre patologias em obras envelhecidas e até mesmo o estudo de Alves (2009) que 

em contrapartida,  avaliou as manifestações patológicas de obras recentes com até dez anos de 

idade executadas em Goiás, serviram de acervo para a elaboração das conclusões deste 

trabalho. 

As normas brasileiras, procedimentos e manuais não serão ignoradas neste trabalho. 

Por exemplo, os Manuais de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários e de Inspeção de 

Pontes Rodoviárias do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

delineiam toda a análise das estruturas das Obras de Arte Especiais (OAE) que constitui o 

estudo prático deste trabalho.  

A viabilidade e a adequação do tipo de tratamento dada a cada estrutura envelhecida 

degradada, a ressaltar as do âmbito desta pesquisa, recuperação e reforço, serão discutidas e 

definidas posteriormente à análise crítica de todos os dados levantados. 

 
 
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em cinco seções. 

A seção 1 apresenta a introdução. Ela é composta pelos seguintes itens: texto de 

conceituação e caracterização do tema; objetivos; justificativa e metodologia. 

A seção 2 apresenta alguns estudos relativos aos tratamentos das patologias existentes 

em estruturas envelhecidas e desgastadas, a destacar a recuperação e reforço, como forma de 

restabelecer as condições originais das estruturas danificadas ou promover adequações da 

capacidade resistente das estruturas em função do novo uso e/ou do aumento das solicitações 

atuantes. Apresenta uma revisão da literatura desde a conceituação de vida útil das estruturas 

e patologias, até a análise das causas, origens e conseqüências das patologias mais comuns 

nas construções, a destacar nas Obras de Arte Especiais (OAE) e seus tratamentos. Aborda 

ainda aspectos referentes ao controle tecnológico na fase de projeto e execução e as políticas 

de manutenção que podem amenizar os efeitos patológicos nas obras civis. 

A seção 3 aborda o assunto de maneira mais prática. Levantaram-se dados reais, atuais 

ou do passado, referentes às intervenções de recuperação e reforço feitos em estruturas 

existentes, tidas como obras civis de relevância para sociedade, seja pelo seu aspecto 

funcional ou por serem consideradas patrimônio histórico e cultural. A idéia foi complementar 

as informações encontradas nas referências bibliográficas com dados de uma pesquisa 
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documental e análise de projetos com soluções reais para propiciar enriquecimento ao assunto 

abordado. 

A seção 4 analisa os dados obtidos em levantamento teórico com a pesquisa 

documental e análise de projeto real, comparando-os e confrontando-os. 

A seção 5 relata as conclusões do trabalho de maneira a destacar o objetivo geral desta 

pesquisa que é a avaliação da contribuição da recuperação e reforço no tratamento das 

patologias das estruturas, para ampliação do tempo de vida útil das obras civis envelhecidas e 

desgastadas, a destacar as Obras de Arte Especiais (OAE), como pontes e viadutos. 

 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

É de extrema importância o papel dos profissionais da construção civil na 

identificação das patologias da construção. O INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALAÇÕES 

E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO (IBAPE/SP) destaca que estes 

profissionais devem ter conhecimento dos principais processos de degradação das edificações, 

assim como dos elementos causadores desses problemas. Precisam saber tomar as decisões 

certas na hora certa, desde a fase de projeto, passando pela etapa de construção, até a criação 

de um plano de conservação e manutenção periódica da construção. 

Em se tratando de obras antigas, quando estas possuem valor cultural e histórico 

agregado, deve-se tratar dos assuntos de intervenção com muito mais sensibilidade, destaca 

Rodrigues (2004), quando comenta que Portugal ainda não está sensibilizado para a 

reabilitação de suas edificações. 

Como exemplo, pode-se citar a recente obra de restauração do Teatro Municipal da 

cidade de São Paulo. As intervenções realizadas no edifício projetado em 1911 pelo arquiteto 

Ramos de Azevedo fazem parte do Programa de Reabilitação da Área Central do Município 

de São Paulo (PROCENTRO) da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). Considerado 

um imponente e muito valioso patrimônio histórico e cultural da cidade, o teatro dispensou 

investimentos de cerca 8,7 milhões em efetiva restauração e 19 milhões para modernização de 

poltronas, iluminação externa, atualização tecnológica do palco e automatização e está 

prevista ainda a construção de um edifício garagem ao lado do mesmo para guarda dos 

automóveis, segundo dados da própria Prefeitura. Com sua estrutura defasada em mais de 50 

anos, em 2008 iniciaram-se as obras de restauração que contemplaram a recomposição de 25 

conjuntos de vitrais, pinturas murais, douramentos, tratamento das estruturas de madeira e 
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revitalização e proteção da fachada, como pode ser visto na imagem 1. Tudo teve de ser feito 

com muito cuidado, sutileza e critério para que fosse respeitada a originalidade da construção, 

pois esse tipo de trabalho requer um estudo minucioso dos detalhes arquitetônicos, materiais 

constituintes e etc (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2011). 

 Embora tenham sido feitas modernizações na parte operacional do teatro, sua 

estrutura manteve-se como era originalmente e por isso o termo restauração define bem o 

processo pelo qual o teatro passou. 

 

 

 
Imagem 1- Coletânea de fotografias do Theatro Municipal da cidade de São Paulo 

Fonte: PMSP (2011) – montagem feita pelo autor. 
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Quando se fala em patologias das construções, deve-se ter em mente que as estruturas 

sofrem transformações ao longo do tempo e que ao projetar e executar uma estrutura há de se 

considerar desde o início que esta terá uma vida útil limitada e que naturalmente passará por 

um processo de deterioração. Poucas foram as pesquisas realizadas com intuito de dar maior 

suporte científico à conservação e intervenção de recuperação ou reforço destas estruturas. 

 

2.1 O CONCEITO DE VIDA ÚTIL E SUA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Vida útil de uma edificação é o período de tempo durante o qual o edifício, ou suas 

partes, mantêm o desempenho esperado, quando submetido apenas às atividades pré-definidas 

em projeto, sendo que não se pode desconsiderar que o desempenho de qualquer “produto“ 

decai com o decorrer do tempo (SABATTINI, 2009). As premissas para conceituação de vida 

útil, leva em conta que com raríssimas exceções, as Normas Brasileiras não estabelecem 

especificações e ensaios de avaliação de durabilidade de materiais e componentes das diversas 

partes da estrutura; produtos de diferentes fabricantes, mesmo atendendo às prescrições 

normativas, podem ter durabilidade muito diferenciada e sem o estabelecimento prévio de um 

referencial que considere a vida útil, os contratantes ficam sujeitos à receberem produtos com 

durabilidade muito aquém o desejado. Nesse contexto, o estudo de Medeiros (2004) pretendeu 

contribuir para que os agentes financeiros estabeleçam regras quanto a qualidade dos 

materiais e técnicas construtivas a serem empregadas nas construções garantindo mínimo 

desempenho funcional ao longo do tempo. 

Em seu estudo sobre a vida útil das estruturas de concreto, comentando o conceito 

sistêmico de durabilidade, Helene (2005) considera que a questão da vida útil das estruturas 

de concreto deve ser enfocada de forma abrangente, considerando-a como resultante de ações 

coordenadas e realizadas em todas as etapas do processo construtivo: concepção ou 

planejamento; projeto; fabricação de materiais e componentes; execução propriamente dita e 

uso e/ou operação da estrutura. Para ele, é na etapa de utilização que serão realizadas as 

operações de vistoria, monitoramento e manutenções preventivas e corretivas, indispensáveis 

numa consideração correta e sistêmica da vida útil. 

Para que haja objetividade nas ações a serem tomadas frente à situação de deterioração 

de uma estrutura, o conceito de desempenho de uma estrutura deve estar bem claro, pois ele 

permite considerar que toda estrutura pode apresentar manifestações patológicas, mas nem 

todas comprometem o uso desta (FERREIRA, B. J. ,2005, p.3). 
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A análise das vistorias e as decisões sobre as possíveis intervenções que se fizerem 

necessárias, deve admitir que toda estrutura sofre deterioração, mas a forma e a velocidade 

com que ela se dá é que deve estabelecer a gravidade e o comprometimento da estrutura, bem 

como definir a prioridade das intervenções necessárias para garantir o restabelecimento ou 

adequação do seu desempenho (NORMA DE INSPEÇÃO PREDIRAL , IBAPE, 2011). 

Assim, a vistoria não deverá apenas informar sobre a existência da deterioração, mas 

deverá também informar qual a sua velocidade provável de evolução, de forma a se 

estabelecer, quando o desempenho da estrutura ficará abaixo dos limites mínimos 

especificados para sua utilização segura, intervenções específicas para garantir ou prolongar a 

sua vida útil. 

Segundo Ferreira (2005), a tendência natural de uma estrutura é apresentar uma curva 

de deterioração exponencial, sendo que os índices que determinam esse comportamento são 

definidos pela concepção, projeto, execução e conservação da obra. A curva mencionada pode 

ser visualizada no gráfico 4. 

 

 
Gráfico 4- Curva de degradação estrutural genérica, com a vida útil aumentada por uma 

intervenção técnica (recuperação estrutural). 
Fonte: Ferreira (2005) 

 
Nos gráficos 5 e 6, as curvas descrevem um comportamento atípico da estrutura, seja 

devido a um acidente estrutural, como abalos, incêndios, etc. (gráfico 5), ou por problemas de 

projeto ou execução, que podem fazer com que a estrutura, já no início da sua vida útil, 

apresente desempenho reduzido (gráfico 6).  
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Gráfico 5 - Curva de degradação estrutural genérica, ocorrência de um acidente diminuindo a 

vida útil projetada  
Fonte: Ferreira (2005) 

 

 
Gráfico 6 - Curva de degradação estrutural genérica, com vida útil muito reduzida, devido a 

fatores congênitos 
Fonte: Ferreira (2005) 

 
Cabe destacar que a metodologia proposta e adotada para determinação da vida útil de 

projeto na Norma Brasileira de Desempenho das Edificações (ABNT NBR 15.575), incorpora 

três conceitos essenciais: o efeito que uma falha no desempenho do subsistema ou elemento 

acarreta; a maior facilidade ou dificuldade de manutenção e reparação em caso de falha no 

desempenho; o custo de correção da falha, considerando-se inclusive o custo de correção de 

outros subsistemas ou elementos afetados. Nesta norma, adotou-se como vida útil de projeto 

(VUP) mínima para um edifício quarenta anos, visando garantir, por um prazorazoável, a 

utilização da construção em condições aceitáveis. 

No caso de pontes e viadutos, enfoque deste trabalho, existe um consenso sobre uma 

vida útil mínima pré-estabelecida em projeto de cinqüenta anos. Segundo o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT,2010,p.39), a durabilidade desejada já foi de 
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cinquenta anos e, atualmente, é igual ou superior a cem anos, alertando para o fato de que a  

vida útil da estrutura e sua durabilidade estão intimamente associadas e implicam na 

necessidadedo conhecimento e combate da agressividade ambiental e das causas das 

deficiências estruturais. 

Dependendo de projeto e construção adequados, do sistema estrutural, da qualidade 

das medidas de preservação e da intensidade da manutenção, as pontes são, mais ou menos, 

suscetíveis a degradação e assim também se estende a afirmação para as demais estruturas. 

 

2.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

A Manutenção preventiva deveria ser encarada como um investimento patrimonial, 

destaca Gomide et. al (2006), tendo seus custos gerenciados para fins de comparação aos 

elevados gastos de reparos corretivos emergenciais (ver gráfico 7). Dessa forma, seria fácil 

admitir e justificar a manutenção como estratégia de otimização de custos, além de obter 

como resultado desta prática, maior durabilidade e prolongamento da vida útil da construção. 

 

Gráfico 7 - Evolução dos custos nas diversas fases da construção 
Fonte: Helene (2005) 

 

No Brasil, o interesse maior pela manutenção iniciou-se já no final da década de 80, 

com os trabalhos de HELENE (1988), IOSHIMOTO (1988), LICHTENSTEIN (1986), entre 

outros, concentrando-se prioritariamente nas manifestações patológicas e suas respectivas 

causas e origens e em estudos de durabilidade de materiais e componentes visando melhorias 

nas etapas iniciais do processo construtivo. 

Algumas das justificativas para a viabilidade dos investimentos com amanutenção 

preventiva podem ser enunciadas como: 
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a) Diminuição dos desgastes naturais, com o consequente aumento da vida útil e 

recuperação de níveis de desempenho de sistemas, considerados os níveis de 

segurança, conforto e confiabilidade dos mesmos; 

b) Evitar deteriorações precoces das instalações devido à ausência derecursos para se 

praticar a manutenção corretamente, quando esta não foidefinida dentro de um 

plano empresarial (plano de manutenção); 

c) Reduzir custos e despesas em geral. 

 

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT,2010, 

p.34) dá se o nome de manutenção ao conjunto de operações que visam garantir a integridade 

da estrutura e preservá-la da degradação. 

[...] convém, entretanto, enfatizar que inspeções regulares e manutenção 
adequada e continuada são procedimentos imprescindíveis para 
garantir e prolongar a vida útil da estrutura e que a ausência de 
defeitos visíveis não implica em adiar ou limitar os procedimentos 
indicados. (DNIT,2010, p.5) 

 

Para Castro (2007), a ausência de uma política de manutenção reflete em aumento de 

custos com ações corretivas. A manutenção preventiva é a melhor opção para a diminuição de 

gastos com reparos em geral. Para os construtores e projetista, ela garante maior tempo de 

vida útil e durabilidade, diminuindo os riscos de anomalias; e pela ótica do usuário, ela 

garante mais segurança, conforto e confiabilidade. Para todos é garantia de menos transtornos 

futuros (ver fotografia 1). 
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Fotografia 1- Ponte sobre a represa Capivari – BR-116 

Fonte: Folha On-Line apud Pereira (2007) 
 

2.3 IDENTIFICAÇÃO DAS PATOLOGIAS E ANÁLISE DE SUAS CAUSAS, ORIGENS E 

CONSEQÜÊNCIAS. 

 

Como descrito anteriormente, a patologia pode ser entendida como a parte da 

engenharia que estuda os sintomas, mecanismos, causas e origens dos defeitos das 

construções civis para diagnóstico do problema e a terapia é a ação corretiva a ser adotada 

para solucionar tais problemas (HELENE,1992) 

De um modo genérico, a área de patologia, na engenharia civil, trata da perda de 

desempenho das estruturas, devido a processos de deterioração, tanto dos materiais como da 

própria estrutura, permitindo, através desses estudos, uma tomada de decisão a respeito das 

linhas de ação a serem estabelecidas. 

Para Carmona (2005), conforme curso técnico da Associação Brasileira de Consultoria 

Estrutural (ABECE), patologia é a ciência que estuda a origem, os sintomas e a natureza das 

enfermidades (pathos = doença; logos = estudo) e no caso do concreto, a patologia significa o 

estudo das anomalias relacionadas à deterioração do concreto na estrutura acabada. Pare ele, 

os problemas patológicos em edificações podem surgir em qualquer das fases de 

planejamento, projeto, produção de materiais e componentes, construção ou utilização destas 
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edificações, e estão relacionados com o nível de controle de qualidade realizado em cada uma 

dessas fases. Já a terapia é a ciência que se ocupa da escolha e administração dos meios de 

curar as “doenças”. 

No manual de inspeção predial do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de 

Engenharia (IBAPE), as anomalias e falhas das edificações são originárias de fatores 

endógenos, exógenos, naturais e funcionais. 

Os fatores endógenos ou internos são provenientes de irregularidades, de projeto ou de 

execução, ou dos materiais utilizados, ou ainda, da combinação dessas etapas. Já os fatores 

exógenos ou externos, são provenientes da intervenção de terceiros na edificação.Os fatores 

naturais são provenientes da imprevisível ação da natureza, tais como incêndios, 

enchentes,tremores de terra e outros.Os fatores funcionais são os que provocam falhas 

decorrentes de uso inadequado, envelhecimento ou falta de manutenção (ver tabela 1).Para 

minimizar tais problemas é  necessária a vistoria de fiscalização das conformidades de uso e 

manutenção, peça fundamental para a posterior implantação do plano de manutenção com 

ações corretivas e preventivas. 

Tabela 1- Tipo, Causas e Responsabilidades dos Diferentes Tipos de Anomalias 

 
Fonte: O Autor (2013) 

 

Para Ferreira (2005), é importante que na vistoria se procure detectar em que fase da 

obra as falhas foram cometidas, pois esse fator será determinante nas providências a serem 

tomadas. Ele conclui em seus estudos que na fase de concepção são mais comuns os erros de 

avaliação da cargas, as formas de transmissão de esforços dentro da estrutura e o lançamento 

da estrutura de forma incompatível com a arquitetura da obra, bem como a escolha 

inadequada do material com o qual será executada a estrutura. Já na fase de projeto, são mais 

comuns os erros no dimensionamento, no plano de concretagem, juntas e recobrimento da 

armadura, especificações incorretas ou insuficientes dos materiais e detalhes construtivos 

inexistentes ou inexeqüíveis. 

Na fase de execução, ele destaca que são comuns os erros de locação e montagem das 

fundações, de posicionamento da armadura, preparo das formas (alinhamento, escoramento e 

limpeza), preparo do concreto e uso incorreto de aditivos, seu lançamento e cura, retirada de 



34 
 

escoramento, desforma e carregamento excessivo.  Ele ressalta que é esta fase em que ocorre 

a maior parte das falhas no Brasil. Na fase de uso, são comuns o carregamento incompatível 

com o previsto, devido a mudanças na forma de utilização da construção e a falta de 

manutenção da estrutura. 

Como profissional experiente que é, autor de várias obras de intervenção de 

recuperação e reforço de diversas Obras de Arte Especiais (OAE) da cidade de São Paulo, e 

também do Brasil como todo, Caminha et al. (2013), enumera como as principais e mais 

comuns causas dos problemas nas pontes, viadutos e túneis: 

a) Anomalias com origem no projeto: concepção inadequada; indefinição do 

planejamento executivo; dimensionamento e detalhamento das peças apenas para 

suas funções finais; especificações técnicas dos materiais e serviços sumárias ou 

inexistentes; controle de qualidade do projeto insuficiente. 

b) Anomalias com origem na construção: iniciar serviços sem estudar o projeto em 

profundidade; aceitar projetos incompletos; atendimento parcial às diretrizes e 

especificações do projeto; mudanças no planejamento executivo sem consulta ao 

projeto; controle inadequado da qualidade dos materiais; usar técnicas e produtos 

sem qualificação; correção inadequada dos defeitos constatados; aceitar pressões 

na redução de prazos. 

c) Anomalias por falta de conservação: acúmulo de águas infiltradas nos caixões; 

entupimento dos sistemas de drenagem; agravamento de anomalias preexistentes; 

desgaste da superfície de rolamento; aceleração dos processos de ataque do meio 

ambiente. 

d) Anomalias causadas por acidentes: choque de veículos contra a estrutura; 

incêndios em obras urbanas; erosão e ruptura dos taludes dos aterros de acesso; 

enchentes e solapamento das fundações; carregamentos não previstos. 

Parece consenso que a identificação das patologias existentes numa construção, requer 

investigação e conhecimento dos materiais constituintes da mesma seja por pesquisa 

documental ou por ensaio in situ ou laboratorial; acesso aos projetos e aos relatórios de 

execução; e que somente de posse de um diagnóstico preciso é que se pode indicar 

tratamentos adequados. 

 
2.3.1 Fatores Relevantes na Causa de Patologias em Obras de Arte Especiais 
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Conforme consta no Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários do 

(DNIT,2004, p.40-43), convém mencionar quatro classes de fatores que provocam a 

deterioração das pontes: 

 
d) Fatores intrínsecos: Estão intimamente ligados à estrutura como a sua idade e a 

qualidade do concreto usado, por exemplo. Influem na qualidade do concreto, a 

quantidade de cimento, a relação água/cimento, a escolha dos agregados, os 

aditivos usados, etc. A resistência desejada e outras características para 

durabilidade como, porosidade, permeabilidade, densidade, etc. são conseqüência 

da escolha e dosagem dos materiais empregados. Conclui-se que objetivamente a 

idade da estrutura é um fator intrínseco para o surgimento de patologias e 

subjetivamente são fatores intrínsecos, a qualidade do projeto; o sistema estrutural 

adotado; a adequação às cargas adicionais; a qualidade da construção em cada 

etapa; a qualidade dos materiais empregados; a qualidade dos elementos acessórios 

da OAE; como juntas de dilatação e sistema de drenagem, etc. 

e) Fatores resultantes do tráfego rodoviário: São resultantes da utilizaçãoda estrutura. 

Muitas pontes e viadutos não têm conseguido suportar, sem danos,o aumento dos 

efeitos dinâmicos decorrentes das cargas rodoviárias com crescente velocidade dos 

veículos e diminuição dos seus eixosEssas cargas, hoje majoradas provocam o 

desgaste da pavimentação, o aumento dos efeitos dafadiga, a fissuração e apressam 

o  desgaste das juntas de dilatação e dos aparelhos de apoio. Conclui-se que esses 

fatores são sempre subjetivos porque levam em consideração a freqüência, 

velocidade e concentração dos veículos, efeitos dinâmicos e fadiga, colisões e 

choques, sobrecarga e impacto de veículos pesados. 

f) Fatores ambientais: Estão vinculados ao meio ambiente e à agressividade 

ambiental. De natureza climática ou atmosférica, as variações de temperatura, 

tempestades e pressão do vento, são independentes da atividadehumana, mas 

também os fatores ambientais agravados pela atividade humana, tais como 

poluição atmosférica, chuva ácida, águas poluídaspor produtos químicos, etc., 

também degradam tantoas superestruturas como as infraestruturas. Em suma, os 

fatores ambientais objetivos são decorrentes dos fenômenos naturais como chuvas, 

granizo, variação do nível de água em rios e córregos, insolação e resfriamento, 

etc., e os subjetivos são decorrentes da atuação do homem que acabam por 
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provocar ataques de cloretos, chuvas ácidas, carbonatação, fogo/incêndio, produtos 

químico e industriais despejados em leitos de rios ou em córregos. 

g) Fatores resultantes do tipo e intensidade da manutenção: Tem influência direta e 

quase decisiva na durabilidade das OAE. A manutenção, preventiva ou corretiva, 

implica na limpeza, proteção anticorrosiva, entre outras medidascorriqueiras de 

conservação. A manutenção insuficiente permite a degradação da estrutura, ainda 

que ela tenha sido bemconstruída. Esses fatores são sempre subjetivos pois 

dependem da solução estrutural que pode facilitar ou dificultar os serviços de 

manutenção; da freqüência e qualidade das inspeções; da qualidade e freqüência da 

limpeza, proteções anticorrosivas e pequenos reparos; qualidade do sistema de 

drenagem; qualidade do pavimento; etc. 

Dificilmente haverá uma linha divisória que delimite as causas de patologias do uma 

estrutura.  Muitos são os fatores que podem levar a anomalias, e muitas são as combinações 

dos fenômenos que culminam nas mesmas. A resistência da estrutura de concreto à ação do 

meio ambiente e ao uso dependeráda resistência do concreto, da resistência da armadura, e da 

resistência da própria estrutura. Qualquer um que se deteriore, comprometerá a estrutura 

como um todo. 

 
2.3.2 Inspeções, Relatórios e Documentações 

 

O registro e análise minuciosa das condições estruturais de pontes e viadutos, bem 

como, nas demais construções, proporciona agilidade na tomada de decisão em relação a 

terapia utilizada para as patologias encontradas em tempo adequado e suficiente, a fim de 

assegurar a integridade e funcionalidade da estrutura. 

A inspeção é um processo que permite avaliar as condições físicas da estrutura e a 

extensão da deterioração, dos danos e dos desconfortos existentes.  A investigação, no âmbito 

da engenharia de patologias, é a coleta de dados e informações detalhadas sobre as condições 

de resistência de uma estrutura através de observações e ensaios de amostragens. Às 

conclusões do processo de investigação, dá-se o nome de avaliação, cujo produto será um 

relatório ou laudo técnico de composição escrita e fotográfica. 

Conforme pode ser observado nas orientações do Manual de Inspeção de Pontes 

Rodoviárias (DNIT, 2004, p.37), para garantir que todo elemento estrutural seja devidamente 

inspecionado, a inspeção de uma ponte deve ser conduzida de forma sistemática e organizada. 

O documentário fotográfico deve ser abrangente e completo com um número mínimo de seis 
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fotos para registro das vistas superior, inferior e laterais, assim como detalhes de apoios, 

articulações, juntas, etc. Os defeitos eventualmente encontrados devem ser cuidadosamente 

examinados e registrados para permitir avaliar suas causas. Se houver possibilidade, a ponte 

deve ser observada durante a passagem de cargas pesadas, para verificar se há vibrações ou 

deformações excessivas. A limpeza de determinadas áreas da estrutura, para verificar se há 

trincas, corrosões ou outros defeitos encobertos, pode ser necessária, e deve ser consideradoa 

um procedimento obrigatório. 

São consideradas responsabilidades dos inspetores de pontes, o registro minucioso e 

fiel dos itens que necessitam reparos; zelar pelo patrimônio público e pala segurança do 

usuário. Para tanto, seus deveres abrange: planejar as inspeções; realizar as inspeções; 

preparar os relatórios. 

Existem cinco grupos de inspeção indicadas pelo Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT,2004, p.19): 

a) Inspeção Cadastral: realizada imediatamente após a conclusão da obra ou assim 

que é incorporada ao sistema viário. Necessária também quando ocorrem 

modificações na conFotografiação original da estrutura, seja ela geométrica ou 

conceptiva. Exige preenchimento de ficha cadastral, documentário fotográfico, 

projeto completo e informações construtivas. 

Existem hoje programas eletrônicos que facilitam o cadastro das OAE, conforme 

imagem 2 abaixo. 

 
Imagem 2 – Sistema Eletrônico de Cadastro de Obras de Artes Especiais 
Fonte: Ahrens (GOAE - Gerência de Obras de Arte Especiais, [s/d.], p.8) 
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b) Inspeção Rotineira: inspeção visual que deve ocorrer em intervalos programados, 

sugeridos de um a dois anos, para observância da ocorrência de qualquer anomalia 

em desenvolvimento ou qualquer alteração em relação a inspeção cadastral ou à 

rotineira anterior. Exige preenchimento de ficha de inspeção rotineira e relatório 

fotográfico. 

c) Inspeção Especial: indicada para as todas as pontes e viadutos considerados 

excepcionais, ou pelo seu grande porte, ou pelo seu sistema estrutural, ou por 

apresentar comportamento problemático. Não deverá exceder um intervalo 

máximo de cinco anos, podendo ser efetuada a qualquer tempo em que se julgue 

necessária pela detecção de um problema na inspeção rotineira. O documentário 

fotográfico fica a critério do inspetor, mas deve-se obedecer ao procedimento 

básico constante na ficha de preenchimento da inspeção rotineira. 

d) Inspeção Extraordinária: Necessária quando ocorrem danos estruturais repentinos, 

provocados por agentes humanos ou ambientais. Em decorrência da gravidade do 

problema a equipe responsável por essa inspeção poderá limitar ou interromper o 

tráfego bem como solicitar uma inspeção especial 

e) Inspeção Intermediária: tem a função de monitorar patologias já detectadas ou 

suspeitadas anteriormente. 

O sucesso da inspeção é fortemente dependente dos esforços despendidos ao seu 

planejamento, com a coleta e exame de todos os dados disponíveis: desenhos “as-built”, 

informações das técnicas construtivas, relatórios de inspeções anteriores, registros de reparos 

e de manutenção, dados geotécnicos, dados hidrológicos e outros existentes (ver esquema 2).  

 
Esquema 2 – Exemplo de Identificação de uma ponte numa inspeção 

Fonte: (DNIT,2004, p.36) 



39 
 

 
Existe ainda uma seqüência de inspeção a ser obedecida. Uma inspeção normalmente 

se inicia pelo estrado e elementos da superestrutura, prosseguindo com a infraestrutura. No 

manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias (DNIT, 2004, p.36-37), encontra-se um exemplo 

de uma seqüência de inspeção de uma ponte comum, de comprimento e complexidade 

médios, apresentado da seguinte forma: 

 

a)  Rodovia e Elementos do Estrado: acessos, dispositivos de segurança de tráfego, 

estrado, juntas de dilatação, passeios e guarda-corpos, dispositivos de drenagem, 

sinalização, barreiras e eventuais dispositivos de controle de tráfego. 

b) Elementos da Superestrutura: aparelhos de apoio, vigamento principal, vigamento 

secundário, ancoragens e canalizações de utilidade pública. 

c)  Elementos da Infraestrutura: encontros, proteção de taludes, pilares, gabaritos 

vertical e horizontal, proteção dos pilares, fundações e cortinas ancoradas. 

d)  Elementos de Cursos D’água e Canais: perfil e alinhamento, seção de vazão, 

margens e proteção, gabarito de navegação, sinalização, proteção dos pilares. 

 

Como todo trabalho realizado em campo, os serviços de inspeções podem apresentar 

riscos à segurança de seus executores: inspetores e auxiliares técnicos.  Esses riscos poderão 

ser amenizados com a conscientização da equipe, da necessidade de ser criado um ambiente 

seguro e sadio de trabalho; para isto é necessário, no mínimo: 

a) Manter a equipe descansada, alerta e interessada; 

b)  Verificar se os membros da equipe gozam de boa saúde e forma física; 

c) Utilizar equipamentos e ferramentas adequadas; 

d)  Manter as áreas de trabalho limpas e desobstruídas; 

e)  Estabelecer procedimentos sistemáticos e atribuir tarefas bem definidas; 

f)  Observar as recomendações básicas contidas na normas de segurança de trabalho; 

g)  Evitar excessos na alimentação e abolir uso de bebidas alcoólicas ou drogas; 

h) Verificar a presença de colméias de abelhas e ninhos de maribondos; 

i) Utilizar vestimenta adequada: botas de couro com solado antiderrapante, calças 

resistentes que permitam livre movimentação, cinto especial para acomodar 

pequenas ferramentas e bloco de notas, e camisas com bolsos, resistentes e de 

mangas compridas. 
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j) Utilizar os acessórios de segurança obrigatórios: capacete e colete reflexivo e os 

eventuais quando necessário: colete salva-vidas, cinto de segurança, luvas e 

máscaras. 

 

Estabelecido um plano de inspeção e observadas todas as orientações de 

segurança, poder-se-á proceder o serviço de inspeção. Todas as considerações feitas nas 

vistorias técnicas deverão ser registradas de forma clara e descritiva, utilizando dos recursos 

fotográficos para melhor compreensão do problema para se proceder ao acompanhamento 

evolutivo das anomalias e se decidir pelo método de tratamento a ser adotado. As obras que 

apresentarem desgaste excessivo deverão ter atenção especial afim de que as ações corretivas 

sejam rápidas e eficientes para que não ocorra o colapso da estrutura, conforme fotografias 2   

a seguir. 

 
Fotografias 2 - Ponte I-35W/ sobre o rio Mississipi, Minneapolis - EUA 

Fonte: Tomruen, WIKIPÉDIA(2007) 
 

2.3.3 Mapeamento Das Possíveis Patologias Nas Obras De Arte Especiais (OAE) 

 
“Na rede rodoviária brasileira existem pontes e viadutos de diferentes idades, 

projetadas e dimensionadas segundo diferentes critérios e solicitadas a suportar o tráfego de 

cargas móveis sempre crescentes” (DNIT, 2004, p.35).  

Existem, em número considerável, obras construídas com processos ou 

sistemas estruturais obsoletos, condenados pelas normas atuais vigentes, sendo a grande 
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maioria da década de sessenta, quando se utilizava o Aço CAT 50, sem a devida consideração 

da fadiga. Neste conjunto heterogêneo de obras envelhecidas e degradadas pode-se encontrar 

os mais diversificados tipos de patologias, com maior ou menor grau de gravidade e 

comprometimento da estrutura, assim como de complexidade para seu solucionamento.  

Para se mapear as anomalias da estrutura, devem ser analisadas: 

a) Na geometria e condições viárias: alinhamento da obra; deformações ou vibrações 

excessivas, presença de passeio e guarda-corpo para trânsito e segurança dos 

pedestres. Nas OAE em curva, deverão ter superlargura e superelevação. Em 

viadutos e em pontes sobre rios navegáveis deve ser verificado se são satisfatórios 

os gabaritos horizontal e vertical e se há proteção dos pilares contra choques de 

veículos ou embarcações (ver fotografia 3). 

 
Fotografias 3 - Ponte estreita com guarda-corpo destruído 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010,p.32) 
 

b) Nos acessos: estado da pavimentação dos acessos; existência ou não de placas de 

transição e, em caso positivo, o seu estado e funcionamento; juntas entre os 

acessos e a ponte, saias de aterro; drenagem e continuidade das barreiras. 

c) Nos cursos d’água: avaliar se a seção de vazão disponível é suficiente; se há 

indícios de erosão, assoreamento ou retenção de materiais por apoios 

intermediários; integridade dos enrocamentos e outras proteções nas margens e nos 

apoios intermediários. (ver fotografias 4 e 5)  
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Fotografias 4 e 5 - Acúmulo de materiais flutuantes nos pilares – falta de manutenção 
Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.148) 

 

d) Encontros e fundações: verificar se há evidências de erosões ou descalçamentos; 

anomalias no concreto e corrosão de armaduras; trincas ou fissuras nas paredes dos 

encontros resultantes de assentamentos, desalinhamentos ou desaprumos 

provocados por pressões dos aterros. Anotar comprimentos livres das fundações, 

principalmente nos trechos de variação do nível d’água.(ver fotografias 6 a 9) 

 

 
Fotografia 6 – Eflorescência em parede de encontro 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.145) 
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Fotografia 7 – Erosão em parede frontal 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.146) 
 

 
Fotografia 8 – Fratura em canto de parede de encontro 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.147) 
 

 
Fotografia 9 – Fundação em estacas expostas e danificadas 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.145) 
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e) Apoios intermediários: verificar a possível existência de sinais de degradação do 

concreto e corrosão de armaduras em pilares, maciços, parede ou isolados, bem 

como nas vigas de contraventamento. Atenção especial deverá ser dada às 

possíveis quebra dos cantos nos topos dos pilares e a uma possível degradação do 

concreto e das armaduras nas bases dos pilares. (ver fotografias 10 e 11) 

 
Fotografia 10 – Pilar com falhas de concretagem 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.142) 
 

 
Fotografia 11 – Pilar em estado de ruína: erosão, desplacamento de concreto, trincas e 

armaduras expostas corroídas 
Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.142) 
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f) Aparelhos de apoio: verificação de seu estado de funcionamento, posicionamento e 

alinhamento; se há presença de detritos que restrinjam sua movimentação. Devem 

estar isentos de ferrugem e bem lubrificados. Os aparelhos de apoio elastoméricos 

não poderão apresentar-se achatados, com faces abauladas e distorcidos. Em geral, 

os aparelhos de apoio sofrem o reflexo de outras anomalias estruturais, como 

recalques de apoios, mau funcionamento das juntas de dilatação, movimentação de 

estrados, choques de materiais flutuantes nas grandes cheias, entre outros. As 

fotografia 12 e 13 são pertinentes a esse assunto.  

 

 
Fotografia 12 – Aparelho de apoio inadequado: esmagamento do concreto no topo do pilar e 

fundo da viga principal 
Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.137) 

 

 
Fotografia 13 – Aparelho de apoio de neoprene esmagado 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.137) 
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g) Superestruturas: quando em vigas e lajes maciças, deve se verificar presença de 

fissuras, trincas, desplacamentos, desagregações, disgregações, infiltrações, 

eflorescências, armaduras expostas e/ou corroídas e suas causas prováveis, tais 

como drenagem deficiente, ausência de pingadeiras, trincas térmicas laje e 

cobrimentos deficientes. Quando em vigas caixão, deve-se acessar o seu interior 

para que sejam verificadas as mesmas situações para as vigas maciças e caso não 

haja acesso previsto em projeto, deve-se providenciar uma abertura para tal fim. 

(ver fotografias 14 a 17) 

 
Fotografia 14 – Viga principal com concreto desplacado, vazios de concretagem e corrosão 

das armaduras aparentes 
Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.135) 

 

 
Fotografia 15 – Dentes ameaçados de degradação por infiltrações nas juntas de dilatação do 

estrado 
Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.138) 
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Fotografia 16 – Face inferior da laje em balanço sem pingadeira: degradação do concreto, 

perda de cobrimento e armaduras expostas corroídas 
Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.128) 

 

 
Fotografia 17 – Vista inferior da superestrutura: infiltrações, trinca, eflorescências, armaduras 

expostas e corroídas 
Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.129) 

 

h) Pista de rolamento: verificar se existe desgaste excessivo, trincas e até mesmo 

fendas; se as declividades de drenagem são satisfatórias ou se há acúmulo de água 

na sua superfície deixando a pista escorregadia, (ver fotografias 18 e 19). 
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Fotografia 18 – Degradação do pavimento – falta de manutenção 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.125) 
 

 
Fotografia 19 – Buracos no pavimento – propiciação de poças d’água 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.125) 
 

i) Juntas de dilatação: verificar sua integridade e capacidade de vedação e se seu 

funcionamento não está sendo prejudicado por acúmulo de detritos. As medidas de 

suas aberturas devem ser feitas simultaneamente ao registro da temperatura 

ambiente, (ver fotografias 20 e 21). 
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Fotografia 20 – Junta mal projetada e/ou executada, desgastada e ineficaz 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.132) 
 

 
Fotografia 21 – Ineficiência na vedação da junta de dilatação 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.132) 
 

j) Barreiras e guarda-corpos: verificar padronização e se estão oferecendo proteção 

suficiente; registrar possíveis anomalias no alinhamento, no estado do concreto e 

no cobrimento e estado das armaduras, (ver fotografias 22 e 23). 
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Fotografia 22 – Guarda corpo deteriorado apesar da conservação do guarda rodas 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.126) 
 

 
Fotografia 23 – Corrosão acentuada na barreira rígida tipo “New Jersey” 

Fonte: Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários (DNIT,2010, p.127) 
 

k) Sinalização: verificar a existência ou não de placas de sinalização na entrada da 

OAE e de sinalização da pista.  

l) Instalações de utilidade pública: se existirem dutos de utilidade pública, 

provavelmente instalados posteriormente ao projeto e construção da OAE, 

verificar sua fixação e integridade e se não há vazamentos de água ou gás, e no 

caso de dutos de eletricidade, se estão bem isolados, (ver fotografia 24). 
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Fotografia 24 – Dutos instalados no passeio posteriormente à construção do viaduto 

Fonte: Caminha (2013,p.09) 
 

2.4 RECUPERAÇÃO E REFORÇO COMO TRATAMENTOS PATOLÓGICOS PARA 

PROLONGAMENTO DA VIDA ÚTIL DA CONSTRUÇÃO. 

 

Quando o desempenho de uma peça estrutural é insatisfatório, colocando em risco a 

segurança, sejam quais forem as causas ou origens do problema, são necessárias intervenções 

que visem devolver-lhe o desempenho perdido (RECUPERAÇÃO), ou aumentar-lhe o 

desempenho (REFORÇO). 

Observa-se que a diferença entre recuperação e reforço é conceitual, e depende da 

situação apresentada. As técnicas de tratamento para ganho/aumento de capacidade resistente 

ou recuperação da capacidade perdida são as mesmas, mas o fim a que se destinam é que 

diferenciam os termos utilizados. 

Zucollo (1982) comenta sobre os quatro “R” possíveis para as terapias das 

patologias:restauração, recuperação, reforço e reclassificação. O último somente no caso de 

pontes e viadutos quando estas precisam ser reforçadas de tal maneira a ser adequada ao 

suporte de uma nova classe de carga e/ou trem-tipo (TT), muito comum em pontes e viadutos 

antigos que na época de sua concepção eram dimensionados com TT-24tf ou TT-36tf e 

atualmente exige-se o dimensionamento com TT-45tf (o anexo A deste trabalho apresenta a 

evolução das premissas de projeto para o dimensionamento das OAE desde a década de 

1950). Ele também define cada um dos “R” da seguinte maneira: serviços de restauração são 

aqueles que restabelecem o elemento estrutural, garantindo novamente suas condições de 

trabalho, sem introduzir modificações na sua geometria, e conservando também as 

quantidades e características dos materiais; serviços de recuperação são aqueles que 
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restabelecem o elemento estrutural, garantindo novamente as condições de trabalho sem 

introduzir acréscimo na capacidade de resistência, mas que produz modificações geométricas 

e/ou utiliza-se materiais diferentes dos originais mas com a mesma capacidade resistente; já 

os serviços de reforço são aqueles que aumentam a resistência do elemento estrutural com ou 

sem modificação da sua geometria. Existe ainda, segundo ele, os serviços de proteção, que 

visam manter a integridade do elemento estrutural com a conservação da geometria e 

materiais utilizados face a agressividade do meio ambiente. 

Existem várias técnicas de reforço e recuperação, algumas delas já consagradas e 

outras que, apesar de já terem se mostrado eficientes, ainda estão sob observação e/ou em 

desenvolvimento. Na realidade, nos últimos tempos, o desenvolvimento com relação aos 

reforços tem estado mais ligado a materiais e procedimentos do que a descobertas de novas 

técnicas. 

No caso de pontes e viadutos, a Norma de Inspeções de Pontes e Viadutos Rodoviários 

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT,2004) usa o termo 

reabilitação para definir o conjunto de atividades que introduz modificações na estrutura afim 

de adequá-la às necessidades constatadas, como o aumento da capacidade de carga, 

alargamento dos passeios laterais e barreiras de segurança, entre outras que se façam 

necessárias para o conforto e segurança dos usuários. Na subseção 2.4.1 são apresentadas as 

formas utilizadas para readequação geométrica das OAE. 

Segundo Pianscatelli ([s/d.]), as principais técnicas de reforço podem ser definidas 

como: reforço com concreto armado; com perfis metálicos; com chapas de aço coladas; com 

lâminas, fibras ou folhas de carbono e protensão. 

O concreto, seja ele moldado com utilização de formas ou projetado, é o material mais 

versátil para o reforço ou recuperação de estruturas de concretoarmado, por permitir ser 

utilizado em diversos tipos de peças estruturais e nas mais diversas situações e condições. 

Os reforços em concreto armado são muito utilizados, principalmente, pelo fato de 

exigirem procedimentos, em sua maioria, análogos aos empregados em obras novas. Mesmo 

os procedimentos específicos são de fácil execução, não exigindo mão de obra muito 

especializada, desde que criteriosamente detalhados eespecificados. Apesar disso, não 

dispensa os cuidados inerentes a toda e qualquer intervenção de reforço.  

Uma das maiores preocupações nos reforços com concreto relaciona-se à aderência 

entre o concreto do reforço/recuperação (concreto novo) e o concreto da peça a ser tratada 

(concreto velho). É essa aderência que pode garantir o comportamento conjunto (monolítico) 

peça original / peça restaurada. Para melhor resultado pode-se fazer uso de adesivos ou 
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resinas epoxídicas. Deve-se lembrar, entretanto, que esse tipo de resina começa a perder 

opoder de adesão em temperaturas acima de 50ºC. 

Recurso muito utilizado, para também garantir o comportamento monolítico da peça 

reforçada, é a adoção de pinos que atravessam a interface dos dois concretos, os quais passam 

a resistir aos esforços de cisalhamento que ali se desenvolvem. Esses pinospodem ser 

representados por estribos prolongados, chumbadores ou pequenasbarras coladas com resinas, 

conforme pode-se observar no esquema 3. 

 
Esquema 3 - Sistemas de ligação entre estrutura antiga e nova estrutura recuperada ou 

reforçada. 
Fonte: Piancastelli (1997) 

 
Uma exigência que normalmente é feita é que o concreto novo apresente 

característicassemelhantes às do concreto velho, principalmente resistências e módulo de 

elasticidade. Entretanto, segundo Piancastelli (1997) definir, genericamente, que tais 

características sejam as mesmas chega a ser um erro, porque diferenças podem ser até 

necessárias, em função de efeitos e comportamentos desejados em casos específicos. 

Quanto aos cálculos de reforços e recuperações, deve-se registrar que a Norma 

Brasileira de Procedimentos para Projetos de Estruturas de Concreto (ABNT NBR-

6118/2003), referente ao projeto e execução de obras de concreto armado, não faz qualquer 

menção a eles. 

    [...] convém chamar a atenção para o fato de não existirem normas 
para reforço tão abrangentes quanto as existentes para obras novas, 
mesmo nas mais renomadas instituições de normatização. 
(PIANCASTELLI, 1997, p. 4).  

 

Muller (2004) também concorda que as Normas e Regulamentações existentes estão 

voltadas para as etapas de projeto e execução de novas construções, porém o campo de 

patologia estuda obras já concluídas. Para ele, a extrapolação de tais normas e os estudos de 

patologia carecem de toda lógica. 



54 
 

Desse modo, os projetos de reforços/recuperações são comumente desenvolvidos com 

base naexperiência pessoal do engenheiro projetista, que, muitas vezes, adapta preconizações 

daquela norma ou utiliza critérios isolados de normas de outros países. 

 De acordo com Nakamura (2000) o campo de tratamentos patológicos é um terreno 

fértil em inovações, e um dos segmentos onde os incrementos são visíveis é o de materiais 

compósitos, utilizados para reforço de elementos estruturais. Tanto que as fibras de carbono e 

as fibras de vidro, até recentemente apontadas como métodos super inovadores, já não são 

mais tão novidade assim e começam a disputar espaço com outras soluções, como as fibras de 

aramida. De maneira semelhante, a recuperação de armaduras corroídas em peças de concreto, 

que antes dispunha apenas de sistemas de proteção por barreira, contam agora com a técnica 

da proteção catódica, segundo informações prestadas para elaboração do artigo pelo 

engenheiro Marcelo Iliescu, diretor da Iliescu Recuperação e Reforço de Estruturas.  

“Mas de pouco adianta ter materiais fantásticos e dimensionamentos 
precisos baseados em premissas erradas", ressalva o projetista de 
estruturas Francisco Graziano, diretor do escritório Pasqua& 
Graziano. "É como se um médico quisesse tratar um problema de dor 
de cabeça com remédio para o estômago", compara o engenheiro. 
(NAKAMURA, 2012, ([s/p.], aspas do autor) 

 
Por isso, para tratar uma construção que se tornou defeituosa ou que sofreu alterações 

por seu uso, o ponto de partida é o correto diagnóstico das patologias existentes. Para cada 

tipo e gravidade do problema, haverá pelo menos uma técnica para realizar o conserto, 

levando-se em consideração não apenas o atendimento aos quesitos de segurança estrutural, 

mas também outros fatores envolvidos como características do ambiente, tempo de aplicação 

e durabilidade. 

Independentemente do tipo de medida de reabilitação, o planejamento é fundamental 

para garantia de eficiência e segurança.  

Para as intervenções de Recuperação, Reabilitação e Reforço devem ser obedecidas as 

prescrições contidas na Norma DNIT 010/2004-PRO: Inspeções em pontes e viadutos de 

concreto armado e protendido – Procedimento. 

 

2.4.1 Alargamento e reforço das Obras de Arte Especiais (OAE) 

 

Para Vitório e Barros (2012), as obras de alargamento e reforço das OAE começaram 

a receber mais atenção da comunidade técnica em meados da década de 1990, quando 

começaram a ser necessárias duplicações e adequações aos novos gabaritos e cargas móveis 



55 
 

exigidos pelas normas em vigor no país. Desde a década de 1940 as pontes vêm passando por 

variações no gabarito transversal que não incluía os acostamentos da estrada. O esquema 4 a 

seguir é um resumo das seções transversais típicas das pontes rodoviárias brasileiras entre os 

anos de 1940 e 2011. Maiores detalhes sobre a evolução das OAE e suas premissas de projeto 

ao longo das décadas estão disponíveis no anexo A deste trabalho. 

 
Esquema 4 - Evolução do gabarito transversal das pontes rodoviárias: a) 1940 a 1960; b) 1960 

a 1975; c) 1975 a 1985; d) após 1985; 
Fonte: Vitorio e Barros (2012,p.2) 

 

Também sofreram modificações as cargas atuantes sobre as pontes. As variações das 

cargas permanentes se devem principalmente aos recapeamentos da pavimentação, à 

substituição de guarda-corpos por barreiras, etc. No entanto, as cargas móveis tiveram 

variações de valores, estabelecidos pelas normas brasileiras desde 1946 até os dias de hoje. 

De uma maneira geral os alargamentos dos tabuleiros das OAE necessários podem ser 

feitos utilizando-se de quatro métodos distintos: alargamentos com concreto armado 
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convencional; com protensão externa; com vigas pré-moldadas ou com vigas mistas. 

Conforme a metodologia adotada, são definidas quais as necessidades de reforço estrutural 

inclusive nas fundações para garantia da estabilidade da obra modificada. 

O método mais utilizado é o alargamento com concreto armado convencional que 

consiste no alargamento do tabuleiro por meio da inclusão de novas vigas e lajes adicionados 

ao tabuleiro original formando uma nova grelha. Também são adicionadas novas linhas de 

pilares para apoiar os trechos alargados, de modo que nem sempre é necessário reforçar a 

estrutura e fundações existentes. Quando há necessidade de se reforçar a estrutura existente, 

este é feio com a incorporação de novas armaduras passivas e utilização de concreto 

projetado. O croqui 1 ilustra essa metodologia. 

 
Croqui 1 – Seção transversal de uma OAE após alargamento e reforço com concreto armado 

convencional 
Fonte: Vitório e Barros (2012, p.3) 

 

O alargamento com protensão externa consiste em protender a ponte existente por 

meio de cordoalhas fixadas nas faces laterais das vigas por dispositivos metálicos. A 

protensão externa aplicada sem adicionar novas vigas ao tabuleiro, aumenta os balanços 

laterais das lajes após o alargamento e demanda a necessidade da utilização de protensão 

transversal na face superior do tabuleiro O croqui 2 ilustra a metodologia que também pode 

ser observada na fotografia 25. 
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Croqui 2 – Seção transversal de uma OAE após alargamento e reforço com protensão externa 

Fonte: Vitório e Barros (2012, p.4) 
 

 

Fotografia 25 – Reforço das vigas existentes com protensão externa 
Fonte: Vitório e Barros (2012, p.4) 

 
O alargamento de tabuleiros com vigas pré-moldadas de concreto é uma solução não muito 

utilizada e por isso não se tem muitas avaliações sobre as vantagens e desvantagens dessa 

metodologia. A utilização de peças pré-moldadas no alargamento do tabuleiro de pontes 

originalmente construídas com concreto armado convencional remete a cuidados especiais por 

se tratar da utilização de elementos compostos, necessitando de complementação com 

concreto moldado no local para solidarização das estruturas. O croqui 3 ilustra essa 

metodologia. 
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Croqui 3 – Seção transversal de uma OAE após alargamento utilizando-se vigas e lajes pré-

moldadas 
Fonte: Vitório e Barros (2012, p.4) 

 

O alargamento de tabuleiro utilizando-se vigas mistas é feito com a utilização de longarinas 

metálicas unidas à estrutura de concreto existente por meio de conectores metálicos. Esse 

sistema estrutural é muito pouco utilizado no Brasil sob alegação de alto custo e 

vulnerabilidade à corrosão atmosférica. O croqui 4 exemplifica essa metodologia. 

 
Croqui 4 – Detalhe do alargamento do tabuleiro com a utilização de vigas mistas. 

Fonte: Vitório e Barros (2012, p.4) 
 

3 ANÁLISE DE ALGUMAS PONTES E VIADUTOS DE SÃO PAULO-SP 

 

Em São Paulo, os viadutos começaram a ser construídos nos anos de 1950 e 1960, mas 

só na década de 1970 as construções se intensificaram. Quando questionado sobre o 

esgotamento da vida útil das OAE de São Paulo, Giuziu (2013), diretor executivo do 

Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (SINAENCO), 

respondeu da seguinte maneira, citando a Pont Du Gard, na França, construída pelos romanos: 
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  Não há vida útil nem prazo de validade para uma obra dessas se 
houver manutenção. Estruturas assim podem durar séculos, mas é 
preciso que haja fiscalização e restauração contínuas. (GIUZIU, 2013, 
[s/p.]) 

 
Contudo, é consenso entre os projetistas estruturais, a estimativa de tempo de vida útil 

para uma obra de arte especial (OAE) em 50 anos, no mínimo, respeitados os parâmetros de 

utilização e manutenções periódicas necessárias pelo desgaste a que estas estão sujeitas por 

estarem constantemente submetidas às intempéries e ao uso. Diante deste dado, as pontes e 

viadutos da cidade de São Paulo, quase todos feitos entre os anos 1950 e 1970, estariam além 

do limite. 

Além do aumento do tráfego, comprometem as estruturas os choques de caminhões, as 

deteriorações de vigas e o surgimento de infiltrações. A negligência aos cuidados de 

manutenção intensiva destas estruturas compromete a segurança dos cidadãos. 

Desde a constatação da condição crítica das estruturas da cidade, obtida pelo último 

levantamento feito em 2005 sobre a situação das OAE de São Paulo, que compreendem 

pontes, viadutos e túneis, o SINAENCO tenta formatar uma lei federal que obrigue órgãos 

públicos a inspecionar e dar manutenção às estruturas periodicamente. 

Devido à grande necessidade que se tem apresentado de readequação das OAE 

existentes, projetadas com premissas discordantes das vigentes e submetidas a crescente 

demanda de utilização, vários programas de inspeção tem sido feitos afim de se identificar as 

patologias existentes para tratá-las e reestabelecer as condições de segurança destas estruturas. 

Esta seção do trabalho visa analisar casos reais de deterioração de pontes e viadutos da 

cidade de São Paulo, identificando as causas e consequências das ocorrências bem como 

observando as soluções adotadas. Contribuem enormemente para esta seção, as informações e 

dados de projetos de recuperação e reforço de pontes e viadutos da cidade de São Paulo, tais 

como: Viaduto Engenheiro Alberto Badra, Viaduto Comendador Elias Nagib Breim, Viaduto 

Diário Popular e Ponte do Tatuapé, fornecidos pelo engenheiro Sr. Humberto Caminha da 

Silva, ex-diretor técnico da Roberto Rossi Zuccolo Engenharia de Projetos e atual sócio 

gerente da Tecpont Engenharia de Projetos. Convém  mencionar que todos os dados 

constantes nesta pesquisa referentes aos viadutos acima citados fazem parte do acervo pessoal 

do Sr. Caminha, o qual é o responsável técnico dos projetos de recuperação e reforço dos 

mesmos e autor dos documentos fornecidos para este trabalho. 

 Compõem ainda os levantamentos desta seção a reabilitação da Ponte dos Remédios 

divulgada por Cunha et al. (1998) bibliograficamente. 
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Embora não seja efetivamente escopo deste trabalho falar sobre os acidentes 

ocasionados por intervenção humana e sim a degradação ou inadequação da estrutura frente 

ao seu envelhecimento e desgaste, achou-se pertinente comentar sobre duas ocorrências 

recentes de incêndio que provocaram grandes danos às estruturas dos viadutos Engenheiro 

Orlando Murgel e Ponte do Tatuapé, porque tais ocorrências alertam para o  problema de 

ocupação dos baixos dos viadutos, muito comum na cidade. 

Dos cento e trinta e nove viadutos municipais, pelo menos oito contam com as 

chamadas “ocupações domiciliares” em seus baixos ou alças de acesso, de acordo com dados 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). Além das moradias, ainda é 

possível encontrar nos baixos de outros 14 viadutos, barracões de escolas de samba. Também 

não é incomum ver-se em São Paulo, baixos de viadutos que abriguem cooperativas de 

reciclagem, sacolões ou feiras, academias, quadras poliesportivas, estacionamentos de 

veículos e ONGs. Para todas essas atividades deveriam ser emitido um alvará  de 

funcionamento pela subprefeitura local responsável pela região onde se encontra o viaduto, 

além de haver inspeção periódica sobre os cumprimentos dos requisitos de limpeza, 

manutenção e segurança, porém, sabe-se que boa parte das moradias e atividades comerciais 

sob os viadutos se instalaram clandestinamente. 

Além de redefinir as urgências, a PMSP abriu concorrência para fazer uma ampla 

inspeção em todos os viadutos, passarelas, pontes e túneis da cidade, que são 456 no total.. 

Estudos de 2007, do SINAENCO e do Instituto de Engenharia (IE), listou 68 locais críticos. O 

documento gerou uma expectativa, que resultou até agora em apenas nove obras feitas. 

Segundo a Prefeitura, desde 2006 foram investidos 120 milhões de reais em reparos, 

manutenção e reforço estrutural de 27 locais. Desse montante, acredita-se que a maior parte 

foi gasta em reparos emergenciais, pois como foi mostrado no decorrer desta pesquisa pouca 

importância tem sido dada à manutenção preventiva, elevando os custos para solucionar 

situações patológicas críticas. Os casos mostrados a seguir são em sua maioria exemplos de 

tratamentos emergenciais que se fizeram necessários devido à falta de manutenção. 

 

3.1 PONTE DOS REMÉDIOS 

 

 Construída em 1967, a Ponte dos Remédios atravessa o Rio Tietê e as vias marginais 

de São Paulo, como pode ser visto na fotografia 26. Sem manutenção estrutural periódica, aos 

três dias do mês de junto do ano de 1997, a ponte começou a entrar em processo de colapso, 
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exigindo procedimento de emergência para amenizar a insegurança que se espalhou pela 

população e evitar um acidente de proporções irreparáveis.  

 

 
Fotografia 26 - Ponte dos Remédios, São Paulo-SP 

Fonte: Cunha et. al (1998) 
 

Conforme dados levantados pelas empresas ESTE-REESTRUTURA Engenharia Ltda. 

e TECPONT Engenharia de Projetos S/C Ltda, publicados por Cunha et. al (1998.), uma 

trinca com abertura de 1cm localizada no apoio 05 da ponte sul rapidamente  evoluiu para 

uma rachadura de 15 cm que alarmou para o problema, conforme fotografias 27 e 28. A 

primeira percepção de que algo ruim estava ocorrendo, foi de um funcionário da Prefeitura 

Municipal de São Paulo que freqüentemente passava pelo local e notou uma grande 

deformação no vão central da ponte. Acionados os órgãos competentes, a ponte foi 

interditada, o que deu início ao um grande transtorno em termos de mobilidade para a cidade 

de São Paulo, pois afetou todo o sistema viário da região Centro/Sul. 
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Fotografia 27 - Trinca no Apoio 05 da Ponte dos Remédios – Vista Lateral 
Fonte: Cunha et. al (1998) 

 

 
Fotografia 28 - Trinca no Apoio 05 da Ponte dos Remédios – Vista Superior 

Fonte: Cunha et. al (1998) 
 

 

Fotografia 29 - Detalhe da Trinca pelo vão interno 
Fonte: Cunha et. al (1998) 

 
A estrutura é uma das primeiras obras brasileiras concebidas em balanços sucessivos e 

possui largura total de 24 metros. Conforme Esquema 6, a estrutura é composta por três vão 

isostáticos de 30 metros cada no encontro 1 (lado Osasco) e dois vãos isostáticos de 30metros 

cada no encontro 2 (lado São Paulo) com grelhas de vigas protendidas com altura estrutural de 

2,50metros. Já o trecho central é formado por três vãos contínuos, os extremos com 73 metros 

de comprimento e o central que está exatamente sobre o rio com 96 metros. Neste trecho as 

vigas caixão são protendidas com altura variável de 2,50 a 6,00 metros. 
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Esquema 6 -  Descrição dos vãos da Ponte dos Remédios 

Fonte: Cunha et. al (1998), modificada pelo autor. 
 

As análises feitas por Cunha etl al (1998) permitiu concluir que o trabalho em arco do 

vão central, deu origem a esforços horizontais de compressão que foram transmitidos para os 

pilares através das vigas protendidas e esgotou as tensões resistentes em pontos localizados 

em algumas peças estruturais. Na verificação “in loco” da seção rompida, os profissionais não 

encontraram os 18 cabos que deveriam estar dispostos na camada superior da laje e os 10 

cabos que deveriam estar na segunda camada superior estavam todos rompidos. Averiguando 

os detalhes do projeto, Cunha etl al (1998) encontraram especificações para as cordoalhas não 

aderentes (aço duro para protensão 140/160) de protensão consideradas com resistência para 

40tf sendo que efetivamente estas teriam resistência para uma carga de 34tf. Na fotografia 30, 

é possível ver os cabos rompidos. 

 
Fotografia 30 - Cabos oxidados e rompidos 

Fonte: Cunha et. al (1998) 
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Diante do rompimento dos cabos de protensão, as seções próximas atingiram uma 

perda de resistência de cerca de 74% (setenta e quatro por cento) à solicitação da estrutura 

descarregada e essas também apresentaram patologias, como pode ser visto na fotografia 31. 

 
Fotografia 31- Início da Ruptura das Vigas dos Vãos Extemos 

Fonte: Cunha et. al (1998) 
 

Como causa para o surgimento de todas essas anomalias na estrutura, Cunha et. al 

(1998.) apontaram falhas no projeto que segundo eles não foram devido à negligência dos 

projetistas, mas pelo pouco desenvolvimento da tecnologia do concreto protendido na época, 

ou seja, diante do aprimoramento tecnológico, sabe-se que o aço disponível naquela ocasião 

não era aliviado de tensão e por isso sujeito a deformações lentas por relaxamento muito 

maiores do que os adotados nos cálculos. Também as bainhas utilizadas na época não 

garantiam uma perfeita vedação na concretagem e criavam atritos que reduziam a eficiência 

da protensão. Ressaltam também que a injeção de nata de cimento feitas com bombas manuais 

não garantiam nem a proteção contra a corrosão e nem a aderência da armadura.Contudo, não 

deixaram de destacar que conforme seus levantamentos cadastrais sobre a estrutura, notaram 

que a mesma nunca havia passado por um processo de manutenção desde sua construção e 

que a mesma sofreu um acréscimo de carga quando foram feitas defensas ladeando as pistas e 

recapeamentos com espessuras muito superiores às previstas em projeto. 

Ou seja, as deficiências tecnológicas e construtivas, aliadas à falta de manutenção 

preventiva e ampliação das cargas permanentes da estrutura, originaram as aberturas de 

fissuras e demais patologias encontradas na ponte. Com o passar do tempo, a infiltração de 

água acelerou o processo de corrosão dos cabos mais superficiais e assim se iniciou um 

processo progressivo de ruptura, onde as sobrecargas e esforços de serviço fizeram ultrapassar 

o estado limite último da estrutura e a seção do trecho central só não perdeu totalmente a 

estabilidade em virtude da seção do apoio oposto ter resistido ao esforço majorado. 
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Ocorridas as anomalias, era necessário proceder emergencialmente a recuperação da 

obra, visto que esta ponte fazia parte da rota cotidiana de milhares de paulistanos. Como a 

estrutura encontrava-se em situação crítica não pôde-se evitar a interdição da mesma e das 

pistas marginais sob ela. Foram instalados equipamentos de monitoramento das deformações 

em pontos pré-determinados, conforme croqui 5, que permitiram acompanhar a procura da 

estrutura por novas condições de equilíbrio diante dos tirantes que foram protendidos para 

ampliação da resistência da seção. 

 

Croqui 5 -  Pontos de Monitoramento das Deformações 
Fonte: Cunha et. al (1998) 

 
Com o monitoramento constante, combinou-se que se as velocidades das deformações 

aumentassem muito rapidamente, a área seria evacuada e os operários e técnicos deixariam 

imediatamente o local, fato que ocorreu quatro vezes. 

Para reduzir os riscos de uma ruptura brusca o pavimento sobre a ponte foi removido e 

foram feitas aberturas nas vigas caixões com cuidado para não atingir os cabos existentes. 

Esses serviços foram executados com equipamentos pneumáticos leves.  

Conforme croquis 6 e 7 a seguir, os reparos na ponte foram feitos mediante projetos de 

escoramento, reforço da laje superior com cabos protendidos, e costura das trincas para conter 

as deformações crescentes do tabuleiro e interromper o processo de ruptura. 
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Croqui 6 - Cabos de protensão para reforço da laje superior e costura das trincas 
Fonte: Cunha et. al (1998) 

 

 
Croqui 7 - Cabos de protensão e diagrama de momentos 

Fonte: Cunha et. al (1998) 
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Contido o desenvolvimento progressivo das deformações da estrutura, o tráfego das 

marginais foi reaberto. A obra foi sujeita a uma vistoria completa e para plena adequação da 

mesma às condições solicitantes ainda foram requeridos os seguintes serviços: 

a) Grauteamento nas regiões das trincas; 

b) Reforço com protensão dos cabos complementares ao longo de todo o tabuleiro 

para reposição das perdas de protensão ocorridas nos 30 anos de existência da 

ponte; 

c) Reparo das anomalias localizadas, como armaduras expostas no interior das vigas 

caixões; 

d) Substituição dos aparelhos de apoio; 

e) Substituição do pavimento existente por um mais leve e de alta eficiência 

composto por concreto com micro sílica e incorporado ao tabuleiro através de 

colmeias de concreto celular. 

 

Conscientes da importante funcionalidade da ponte para a cidade de São Paulo e da 

gravidade do problema que quase resultou na ruptura brusca da Ponte dos Remédios, os 

profissionais envolvidos nas obras de recuperação da estrutura julgaram indispensável 

comprovar a eficiência dos reparos mediante ensaios de carga x deformação, onde a referida 

estrutura foi submetida ao máximo carregamento móvel real o qual deveria impreterivelmente 

suportar. Os resultados mostraram que a estrutura desempenhou bom comportamento aos 

carregamentos máximos em serviço. 

Os autores deste estudo concluíram que a obra em questão recuperou suas 

características de resistência, segurança, funcionalidade e durabilidade idêntica as de uma 

obra nova e enaltece a competência da engenharia nacional para restaurar, recuperar e reforçar 

qualquer tipo de estrutura viária, mediante suas normas e produtos e tecnologias disponíveis. 

Adiante, na seção 04 deste trabalho discutiremos as conclusões levantadas para esta obra. 

 
3.2 VIADUTO COMENDADOR ELIAS NAGIB BREIM (VIADUTO DA LAPA) 

 

O Viaduto Elias Nagib Breim, mais conhecido como Viaduto da Lapa, mostrado na 

fotografia 32, foi construído no período de 1958 e 1960 e faz parte da história da introdução 

do concreto protendido no Brasil (CAMINHA,2013,p.3). Com vãos variando em torno de 

vinte metros, já usuais em pontes de concreto armado, optou-se pela solução em vigas pré-

moldadas protendidas, acreditando ser a solução mais rápida e econômica, uma vez que 
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resolvia as dificuldades de executar cimbramentos no trecho de travessia sobre as linhas 

férreas de trem da então A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL SOCIEDADE ANÔNIMA 

(RFFSA), hoje Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM. 

 
Fotografia 32 - Vista do Viaduto Elias Nagib Breim 

Fonte: Caminha (2013) 
 

O viaduto de 292 metros de comprimento se fez necessário para absorver o intenso 

tráfego de veículos que precisava cruzar as linhas férreas que, naquela época, praticamente 

dividia a cidade de São Paulo em partes estanques (ver fotografia 33). 

 

Fotografia 33 -  Vista do Viaduto Elias Nagib Breim sobre os trilhos das linhas de trem 
Fonte: Caminha (2013) 
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O padrão normalmente utilizado na época para as obras de arte eram pontes com 

tabuleiro de 8,60 metros de largura que permitiam implantar duas faixas de 3,50 metros 

ladeadas por guarda-rodas e guarda corpo, isso justifica a largura da travessia de interligação 

da Lapa com a Freguesia do Ó, com duas pontes paralelas isoladas por canteiro aberto 

(fechado posteriormente) e pistas de 7,00 metros com guarda-rodas laterais, e passeios 

protegido pro guarda-corpo, fazendo uma variação do gabarito padrão, conforme fotografia 34 

e esquema 7 adiante. No anexo 2 deste trabalho é possível visualizar toda a evolução da 

geometria e premissas de projetos para as OAE ao longo das décadas. 

 

 
Fotografia 34 - Vista Geral do Viaduto Elias Nagib Breim (Viaduto da Lapa) 

Fonte: Caminha (2013) 
 

 
Esquema 7 - Projeto da Seção Transversal Original do Viaduto da Lapa 

Fonte: Caminha (2013) 
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Conforme explica Caminha (2013), pesquisas realizadas nos arquivos da PMSP, a 

empresa TECPONT contratada para fazer o serviço de recuperação do viaduto, conseguiu 

resgatar informações importantes sobre a obra para que se pudessem ser feitas intervenções 

posteriores. No levantamento verificou-se que a obra foi projetada em curva horizontal e 

greide com rampas em torno de 6% de inclinação e concordância vertical circular, condição 

esta confirmada pelo cadastro da estrutura realizado. Também foi possível verificar que todos 

os tabuleiros foram estruturados com 05 (cinco) vigas protendidas com altura de 1,60 m, 

interligadas por transversinas e pelas lajes, também protendidas.  

 O viaduto se inicia próximo ao Mercado Municipal da Lapa e se desenvolve em 

quatro vãos de aproximadamente 20,00 metros, como pode ser visto na fotografia 35. Possui 

um apoio de transição com formato em trapézio para conformar a curva em planta, um trecho 

central de travessia sobre os trilhos CPTM com os vãos de 17,00 metros, 19,70 metros, 22,60 

metros e 16,80 metros. Para acessar o lado da Av. Ermano Marchetti, possui outro apoio 

duplo de transição da curva e, para o mais sete vãos de 20,00 metros, perfazendo um 

comprimento total de 292 metros, conforme esquema 8. 

 

 

 

Fotografia 35 - Vista geral do viaduto do lado do Mercado Municipal da Lapa 
Fonte: Caminha (2013) 
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Esquema 8 - Vista Longitudinal Completa do Viaduto da Lapa e em Partes  para Ampliação 

Fonte: Caminha (2013) 
 

Em seu relatório, Caminha (2013) explica que nas pesquisas realizadas verificou-se 

que, por se tratar de uma obra constituinte de um grupo de estruturas pioneiras, o Viaduto da 

Lapa possuía muitos detalhes que o autor do projeto ainda guardava de memória, e seguia a 

uma normalização, regulamentos e tecnologia divergentes daquelas em vigência. 

Das características particulares da obra em questão, vale destacar:  

f) O cálculo dos esforços foi feito para o carregamento definido pela norma NB6-

1949, onde o trem tipo se constitui de um compressor de 24 tf, um caminhão de 12 

tf e uma carga de multidão interpolada entre 500 e 400 tf/m2 pela expressão p = 

525 - L, onde L é o vão em metros. 
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g)  Foi adotado o método de cálculo de M. Courbon, para avaliar a distribuição 

transversal de cargas, considerando rigidez transversal infinita. Esse método foi 

comparado com os resultados de processamentos mais precisos disponíveis 

atualmente, e concluiu-se que os desvios da ordem de 5% eram aceitáveis. A 

unidade de protensão disponível no mercado brasileiro na época restringia-se ao 

cabo de 12 fios de 5 milímetros, aço duro para protensão 140/160, para o qual se 

definia a carga útil final de 20 tf. Os fios eram agrupados sem elemento separador 

e envolvidos por papel kraft para permitir a sua protensão posterior com a 

aplicação da carga de No = 27 tf. Não era conhecida a tecnologia de injeção de 

nata de cimento para desenvolver a aderência. 

h) A qualidade do concreto exigido para obras protendidas se resumia a prescrever a 

resistência à ruptura por compressão ao valor de 320 kgf/cm2 aos 28 dias. 

i) Adotavam-se as Recomendações Francesas preconizadas pela Societé Technique 

pour l'utilisation de la precontrainte "Procedes Freyssinet com os seguintes 

valores: 

Tensões limites de compressão no concreto 

σc = 150 kgf/cm2    - Durante a construção 

σc = 120 kgf/cm2    - Em serviço 

Tensões limites de tração no concreto: 

σt = 15 kgf/cm2    - Durante a construção 

σt = 0                     - Em serviço (protensão completa) 

 σt = σc/10 kgf/cm2- Com os esforços móveis majorados de 20% 

j) Com tensões principais de tração limitadas a σl = 8 kgf/cm2 eram dispensadas as 

verificações da armadura transversal, usando-se normalmente estribos de φ 3/16" , 

ou seja, uma densidade de armadura transversal bem inferior a atualmente 

recomendada. 

 

“Cumprindo promessa com seus eleitores da região, em 1986, eleito Prefeito, o Dr. 

Jânio da Silva Quadros contratou a Zuccolo para detalhar o projeto de alargamento da obra e a 

Heleno & Fonseca Construtécnica S.A. para executar o programa.” (CAMINHA,2013, p.17 ) 

Para Caminha (2013), na época do detalhamento do projeto original, meados de 1956, 

era impossível prever um crescimento tão grande para a cidade de São Paulo, ou mesmo o 

rápido desenvolvimento comercial e industrial que se efetivou nesta região da cidade.  
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Em função do excessivo volume de veículos em circulação na cidade, muitos cidadãos 

passaram a utilizar esta travessia como opção para deslocar-se entre os centros comerciais ali 

implantados. Consequentemente, já em 1986 ocorriam congestionamentos freqüentes na 

região, exigindo da PMSP o estudo de opções de reforma viária, que foi desenvolvido na 

Superintendência de Projetos Viários e indicou a necessidade de realizar o alargamento das 

pistas da travessia propriamente dita e execução de novos acessos ao Viaduto da Lapa. 

O programa de reforma e readequação do Viaduto da Lapa envolveu uma modificação 

no viário local de forma a criar novos acessos à travessia com largura ampliada, procurando-

se evitar desapropriações; modificação na plataforma original de dois tabuleiros separados 

para a conFotografiação atual de tabuleiro único com 27,60 metros de largura total. A 

plataforma viária possui hoje três faixas de 3,50 metros em cada pista de rolamento, o canteiro 

central de 1,60 metros e dois passeios para pedestres com largura útil de 2,30 metros. Esta 

modificação possibilitou um aumento na capacidade de acesso de veículos à estrutura em 

mais de um terço (ver esquema 9).  

 
Esquema 9 - Projeto da Seção transversal do Viaduto da Lapa com o alargamento 

Fonte: Caminha (2013) 
 

Cabe ressaltar que a reestruturação promoveu, ainda, o restabelecimento das condições 

normais de segurança para o nível de tráfego de veículos de 36tf, originalmente prevista para 

a Classe 24, com a consolidação de estruturas complementares. 

  Considerando a necessidade imperiosa de adequar a estrutura antiga ao 
nível de tráfego da grande maioria de obras executadas na Cidade de 
São Paulo, ou seja, Classe I (Veículos de 36 tf), e a conformação 
muito especial da superfície a ser pavimentada após a ampliação da 
largura com grandes desníveis bruscos, já era possível antever várias 
dificuldades técnicas para a escolha de uma solução viável. 
(CAMINHA, 2013, p.18) 
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A estrutura original dos tabuleiros com greide em curva vertical e com vãos variáveis 

e esconsos, exigiu uma procura exaustiva do equilíbrio de inércias na consolidação de peças 

de idades muito diferentes, em torno de 26 anos, e construídas com tecnologias diversas, 

explica Caminha (2013).  

O estudo das alternativas viáveis para a execução do alargamento, que de início tinha 

como premissa a manutenção do modelo original de vigas, decidiu-se pela adoção da solução 

em vigas pré-fabricadas, pelas facilidades executivas de montagem e menor perturbação 

social, devido a intensa utilização tanto da obra propriamente dita como dos espaços 

inferiores. A construção dos apoios complementares contariam ainda com problemas de 

interferências levantadas junto às concessionárias da época, como CBTU, FEPASA, 

CONGÁS, TELESP, ELETROPAULO e SABESP. 

 

3.2.1 Levantamento das Anomalias 

 

Para melhor compreensão de todos os pontos inspecionados no viaduto, a seguir 

apresenta-se o esquema 10 que identifica e numera os apoios do viaduto. 

 
Esquema 10 - Identificação dos apoios da obra 

Fonte: Caminha (2013) 
 

Segundo consta em seu relatório de inspeção, Caminha (2013) atenta para o fato de 

que a intensa utilização dos espaços abaixo do viaduto dificultou a inspeção e, exigiu 

realocação provisória, de algumas das atividades exercidas nestes locais para viabilizar as 

intervenções necessárias, alertando sobre os riscos de manter sob a estrutura depósitos de 

materiais inflamáveis e/ou sem a devida vigilância. Toda essa utilização do baixo do viaduto 

pode ser visualizada nas fotografias 36 a 42 que seguem. 
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Fotografia 36 - Apoio 4 - Atentar para a grande movimentação de pedestres no local 

Fonte: Caminha (2013) 
 

 
Fotografia 37 - Apoio 4 (lado esquerdo) : Na edificação no centro do vão reside um 

funcionário da PMSP, e logo a sua esquerda é um depósito de lixo. 
Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografia 38 - Apoio 5: Detalhe para o depósito de lixo da PMSP 

Fonte: Caminha (2013) 

 

 

 
Fotografia 39 - Tabuleiro 5: Local utilizado em dois andares por associação 

Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografia 40 - Tabuleiro 13: Edificação existente sob o tabuleiro onde funciona um sacolão. 

Fonte: Caminha (2013) 

 

 

   
Fotografias 41 e 42 - Locais de acesso restrito onde guardam-se muitos materiais inflamáveis 

Fonte: Caminha (2013) 
 

Na inspeção realizada pelo espaço inferior do viaduto procurou-se detectar as 

anomalias nos pilares e aparelhos de apoio, com o auxílio de escadas e binóculos de grande 

aproximação para que não escapassem nem as patologias mais sutis. 

Os pilares da obra original apresentaram áreas desplacadas, parcialmente pintadas, 

muito sujas por águas que infiltraram pelas juntas de dilatação que perderam o selo de junta. 

No topo destes pilares havia muito material depositado, que impediam o movimento dos 

aparelhos de apoio móveis. Alguns deles, principalmente aqueles do trecho em rampa 
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apresentam-se com as bordas esborcinadas, devido ao contato da base das vigas com a 

superfície do apoio. Todos esses fenômenos podem ser vistos na fotografias 43 a 54. 

 
Fotografia 43 - Apoio 1: Detalhe para a infiltração que ocorre através da junta de dilatação 

Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 44 - Apoio 3: Pilar com armadura exposta em processo de oxidação avançado e 

ampliação 
Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografia 45 - Apoio 7 : Detealhe do revestimento que encobre a maior parte dos pilares da 

obra original desplacando. 
Fonte: Caminha (2013) 

 

    
Fotografias 46 e 47 - Apoio 3: Sinais de Infiltração nos pilares 

Fonte: Caminha (2013) 
  

    
Fotografias 48 e 49 - Apoio 12: Sinais de Infiltração nos pilares em local utilizado para 

atividades esportivas 
Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografia 50 - Apoio 1: Pilar com pintura recente e com muitas marcas de infiltração 

Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 51 - Apoio 1: Esborcinamento (quebra das bordas) do pilar 

Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografia 52 - Apoio 2 : Deterioração do revestimento que envolve a maioria dos pilares da 

obra original e fechamento indevido entre pilares 
Fonte: Caminha (2013) 

 

 

 

   
Fotografias 53 e 54 - Apoio da viga V5: Deterioração do aparelho de apoio proveniente de 

infiltração e acúmulo de materiais 
Fonte: Caminha (2013) 

 
Observou-se que os aparelhos de apoio originais da obra eram metálicos e 

encontravam-se em nível inaceitável de oxidação e desplacamento do material metálico, 

conforme fotografias 55 a 62 a seguir. 
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Fotografias 55 e 56 - Aparelhos de apoio tipo rolete metálico muito oxidados 

Fonte: Caminha (2013) 

 

     
Fotografias 57 e 58 - Apoio 1: Aparelhos de apoio tipo rolete metálico da viga V10, que se 

encontram em processo avançado de oxidação, desplacamento do meterial metálico e 
observa-se resquícios de material utilizado para execução da obra junto aos apoios. 

Fonte: Caminha (2013) 

 

     
Fotografias 59 e 60 - Apoio 2: Articulação fixa à esquerda e móvel à direita; as duas em 

estado avançado de oxidação. Na articulação móvel tipo rolete há desplacamento do aço na 
face superior. 

Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografia 61 - Apoio 2: Detalhe do aparelho de apoio metálico articulado totalmente 

deteriorado 
Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 62 - Apoio 7: Aparelho de apoio móvel da viga V8 onde o cilindro encontra-se 

deslocado em relação à placa superior. 
Fonte: Caminha (2013) 

 
Os aparelhos de apoio das vigas pré-fabricadas nos trechos em rampa apresentavam-se 

com uma extremidade esmagada e a outra levantada e até sem contato com a viga indicando 

compressão. Em alguns casos, houve aparecimento de fissuras nas vigas devido aos esforços 

horizontais gerados por essas restrições (ver fotografias 63 a 67). 
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Fotografia 63 - Apoio 17: Detalhe do aparelho de apoio da viga V21, onde a distribuição da 
carga não é homogênea, já que em um dos lados o aparelho está esmagado e o lado oposto 

está sem contato com a face inferior da viga. 
Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 64 - Apoio 0: Detalhe do aparelho de apoio da viga V4. Observa-se uma das 

extremidades do aparelho esmagada e a outra levantada. 
Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 65 - Apoio 1: Fissuras encontradas na extremidade da viga V7  

Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografia 66 - Apoio 1: Ao fundo os aparelhos de apoio das vigas V1, V2 e V3 em roletes 

metálicos. 
 Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 67 - Apoio 7: Detalhe do apoio das vigas sobre o pilar, à direita usou-se articulação 

fixa e a esquerda usou-se articulação móvel. 
Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Também na plataforma do tabuleiro foi possível identificar diversas anomalias 

referentes às juntas de dilatação que mal seladas permitiam infiltrações nas demais peças 

estruturais (ver imagem 3); enchimentos espessos no pavimento que em certos trechos 

superou a espessura de 20 centímetros ocasionando trincas na capa e afundamento em alguns 

pontos após algum tempo de utilização; o modelo de barreira existente estava desatualizado 

com o padrão de defensa tipo “New Jersey” recomendado hoje; os drenos embutidos no 

material de enchimento para dar vazão às águas infiltradas no pavimento mostrou-se 

inadequado pois percolavam por ele o pó fino da cinasita que os entupia. As patologias 
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encontradas nos tabuleiros e peças estruturais adjacentes são mostradas nas fotografias 68 a 

74. 

 
Imagem 3: Montagem com as fotografias da juntas dos diversos apoios 

Fonte: Caminha (2013) – modificada pelo autor. 
 

 
Fotografia 68 - Tabuleiro 1 entre vigas V7 e V8: Infiltração advinda da junta de dilatação 

Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografia 69 - Tabuleiro 1 entre as vigas V9 e V10: ocorrência de infiltração na laje. 

Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 70 - Viga 11 do tabuleiro 2 (lado direito): Região com segregação de concreto e 

armadura exposta e oxidada  
Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 71 - Apoio 5: Infiltração nas vigas  

Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografia 72 - Apoio 1: Marcas de infiltração pela junta de dilatação e demolição parcial do 

muro pré-existente para dar suporte para as vigas pré moldadas. 
Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 73 - Apoio 1: Detalhe da extremidade da viga 1, com marcas de infiltração e 

esborcinamento. 
Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 74 - Apoio 1: Ruptura do bordo inferior da viga V11, comprimida junto à 

contenção do encontro. 
Fonte: Caminha (2013) 
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3.2.2 Soluções Adotadas 

 
  Em primeiro lugar, devemos ressaltar que nos Relatórios de Assessoria 

Técnica dos anos 1986 a 1988 encontrados nos arquivos da Zuccolo 
cedidos ao Patrimônio do Mackenzie, verifica-se que durante os 
serviços de execução do alargamento, várias adequações de projeto se 
fizeram necessárias para a continuidade dos trabalhos em face dos 
desvios encontrados nos cadastros recebidos das várias 
Concessionárias de Serviços Públicos. Assim, em primeiro lugar, 
procurou-se averiguar a competência das propostas de modificações 
do projeto original exigidas pelos problemas e interferências 
localizadas. (CAMINHA, 2013,p.32) 

 
Com base na inspeção realizada e análises desenvolvidas adotaram-se os seguintes 

tratamentos: 

 
m) Tratamentos iniciais: Remoção dos revestimentos e pinturas dos pilares; remoção 

dos bloqueios no topo e entorno dos aparelhos de apoio; limpeza dos aparelhos de 

apoio metálicos com jato de areia. Pesquisar toda a área exposta utilizando-se 

ferramentas de impacto e puncionamento, a fim de detectar-se as regiões de 

material deteriorado e com tendência a se romper ou se destacar. O material 

deteriorado deverá ser removido, preservando-se a parte sã; Nesta intervenção, 

caso seja perfurada a parede do pilar vazado a projetista deverá ser convocada 

imediatamente; 

 

n) Recuperação do corpo dos pilares: Considerando-se a baixa espessura das paredes 

dos pilares, assim como a presença de áreas de concreto segregado, cantos 

esborcinados, armaduras expostas e trincas no topo, dever-se-á executar o 

apicoamento e limpeza de superfície do corpo do pilar e travessas; chumbamento 

de armaduras complementares e de consolidação executando furos para encaixe 

das armadura com preenchimento posterior de resina epoxídica;  

 

o) Execução dos consolos para troca dos aparelhos de apoio: A intervenção proposta 

nesta fase prepara o pilar para a operação de macaqueamento do tabuleiro e 

substituição dos aparelhos de apoio; apicoamento e limpeza da superfície do corpo 

do topo do pilar e travessas; chumbamento de armaduras de ligação; montagem 

das armaduras de projeto; projeção de concreto; acabamento de superfície; limpeza 

dos aparelhos de apoio metálicos com jato de areia ou troca por aparelhos novos 
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quando irrecuperáveis. As regiões com armaduras expostas e oxidadas e zonas 

com concreto segregado deverão receber tratamento através de processos de 

limpeza adequados, até a exposição ao metal branco. Após a execução do consolo 

e a colocação do novo aparelho procede-se o descarregamento dos tabuleiros sobre 

os novos apoios. Toda essa operação exige interrupção do tráfego. 

 
p) Reforço das vigas, lajes e transversinas: apicoamento das superfícies inferiores dos 

tabuleiros; instalação de bicos para injeção das fissuras e re-injeção dos cabos; 

montagem das armaduras de reforço; concretagem, parte com grauteamento, parte 

com projeção de concreto; injeção das fissuras e cabos; acabamento de superfície. 

 

q) Reformulação da plataforma viária: reforço dos tabuleiros; implantação de 

defensas tipo “New-Jersey”; novas juntas de dilatação e troca dos selos de 

vedação; execução de novo pavimento alteado estrutural para redução das cargas 

permanentes. 
 

 
Após todos os reparos executados o Viaduto Elias Nagib Breim, o Viaduto da Lapa, 

encontrava-se com sua capacidade de tráfego aumentada, bem como sua capacidade 

resistente, e suas condições de segurança restabelecidas.  Em 2003 uma nova intervenção se 

fez necessária, pois na ocasião da implantação de um corredor de ônibus da SPTRANS, 

procedeu-se a demolição parcial da laje do passeio do viaduto para a implantação de dutos 

flexíveis para passagem de cabos de fibra ótica, conforme fotografia 75 .  

 

 
Fotografia 75 - Demolição parcial do passeio com extensão de aproximadamente 115 m 

Fonte: Caminha (2013) 
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Caminha (2013) explica que ao serem convocados, ele e sua equipe técnica,  para 

avaliar as condições de execução desta obra, constataram que os trabalhos já haviam se 

estendido por cerca de 115 metros, danificando a armadura principal, devido ao rebaixamento 

forçado que provocou o escoamento destas armaduras e a redução de seção em diversos 

pontos, conforme fotografia 76.  

 
Fotografia 76 - Detalhe da demolição no passeio e ampliação. Verifica-se que as armaduras 

foram rebaixadas para facilitar a passagem dos cabos da SPTRANS. 
Fonte: Caminha (2013) 

 
Houveram seções em que ocorreram a perfuração total, causando sérios danos à 

estrutura da laje em balanço a qual tem como carga um muro alto em sua extremidade livre 

(ver fotografias 77 a 80). Diante da situação procuraram estudar a solução mais adequada para 

reestabelecer a condição real ou mínima necessária do viaduto, a fim de garantir a segurança 

da estrutura, bem como dos usuários que por ali trafegavam diariamente. 
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Fotografia 77 - Consequencias da demolição  

Fonte: Caminha (2013) 
 
 

 
Fotografia 78 - Patologias ocasionadas na face inferior da laje em balanço por ocasião da 

demolição parcial do passeio. 
Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografias 79 e 80 - Pontos afetados pela demolição com perfuração total da laje 

Fonte: Caminha (2013) 
 

Conforme explica Caminha (2013) em seu relatório técnico, no trecho em que não 

havia sido executada demolição parcial da laje, fez-se um ressalto na borda do passeio para 

embutir os dutos, o que resultou na redução da largura útil para o pedestre, porém sem 

maiores prejuízos à capacidade resistente da laje em balanço. No trecho em que foi feita a 

demolição parcial (trecho esse que suportava um muro alto de concreto de proteção contra 

ruído à vizinhança, ou seja, trecho crítico) ocorreu a perda integral de resistência da laje e 

todas as patologias apresentadas, sendo necessário executar um reforço com acréscimo de 

armaduras na seção de engaste e envelopamento, conforme croqui 8 e fotografias 81 a 83, 

adiante. 

 

Croqui 8 - Situação original, deteriorada e solução para a laje em balanço do passeio  
Fonte: Caminha (2013) – modificada pelo autor. 
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Fotografias 81 e 82 - Detalhes do envelopamento dos dutos junto ao passeio  

Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografias 83 - Vista do passeio após término dos serviços  

Fonte: Caminha (2013) 
 

Hoje o Viaduto da Lapa encontra-se operando normalmente. Adiante, na seção 04 

deste trabalho serão discutidas as intervenções feitas neste viaduto. 

 
3.3 VIADUTO ENGENHEIRO ALBERTO BADRA (VIADUTO ARICANDUVA) 

 

Conforme conta Caminha (2013) em seu relatório de serviços de emergência e de 

intervenção para o Viaduto Engenheiro Alberto Brada, comumente chamado de Viaduto 

Aricanduva, os primeiros traçados do trevo sobre a Radial Leste e Avenida Aricanduva foram 

desenvolvidos em 1971 por empresa de projetos executivos de estruturas, a pedido da PMSP.  

Em 1977 a EMURB reestudou a interconexão e o projeto foi então reformulado pela mesma 

empresa de projetos.  

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de 2000, uma das juntas de dilatação 

do viaduto sofreu uma ruptura localizada no berço suporte do tabuleiro em um de seus apoios. 
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Cabe mencionar em 1999 haviam sido feitos serviços de substituição de aparelhos de apoios e 

reforço em alguns apoios do viaduto, inclusive no apoio oposto ao que ocorreu o acidente (ver 

fotografia 84) e que, conforme informações levantadas por Caminha (2013), três meses antes 

do ocorrido este mesmo apoio havia sido inspecionado, aparentando boas condições e por isso 

não foi reparado, dando a impressão de que o acidente ocorreu sem nenhum sinal de alerta. O 

problema pode ter decorrido do desgaste e fadiga a que estava submetido a muito tempo. 

O fato repercutiu rapidamente, sendo fartamente divulgado pela imprensa com 

manchetes de alerta à população e informações prestadas por usuários que presenciaram o 

fato, como pode ser visto nas imagens 4 e 5. Segundo motoristas e passageiros era por volta 

das 12:30 horas quando perceberam um degrau de aproximadamente 25cm se formar na pista. 

Houve choque com um veículo que tevês três pneus destruídos e seus passageiros sofreram 

ferimentos leves. No Anexo B deste trabalho pode-se ver mais notícias sobre o ocorrido. 

 

 
Imagem 4 - Reportagem referente ao acidente ocorrido no Viaduto Eng Alberto Badra 

divulgada no Jornal Diário Popular 
Fonte: JORNAL DIÁRIO POPULAR apud Caminha (2013) 
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Imagem 5 - Reportagem referente ao acidente ocorrido no Viaduto Eng Alberto Badra 

divulgada no Jornal da Tarde 
Fonte: JORNAL DA TARDE apud Caminha (2013) 

 
Conforme Caminha (2013) descreve em seu relatório de serviços de emergência, o 

apoio crítico em questão é o P-224, assim denominado no projeto original da obra e ele apóia 

de um lado o tabuleiro TR-7, o que cedeu, composto por quatro vãos contínuos de 

41,40metros e do outro lado o tabuleiro TR-8 com três vãos contínuos de 41,40 metros 

também, ambos em cuva. Para a transferência de cargas foram criados berços engastados na 

transversina de apoio para locação dos aparelhos de apoio em elastômero fretado. Trata-se de 

um pilar esbelto com 16,82 metros de altura apoiado em bloco sobre dois tubulões de 1,60 

metros de diâmetro cada, com bases alargadas em camada de solo de areia argilosa compacta, 

conforme consta nos projetos originais e se confirmou em sondagens posteriores. Os 

tabuleiros em concreto protendido formam uma seção trapezoidal. A seguir apresentam-se as 

fotografias 85 a 93 para ilustrar a ocorrência. 

 



97 
 

 
Fotografia 84 - Vista lateral do apoio P-220, oposto ao apoio anômalo, mostrando os detalhes 

do reforço executado no cerca de 3 meses antes do acidente. 
Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 85 - Vista lateral do apoio P-224 em toda sua esbeltez 

 Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografias 86 - Vista Geral do trecho afetado – 3 vãos do TR-7 e 1 vão do TR-8 

Fonte: Caminha (2013) 
 
 

 
Fotografias 87 - Destaque que os tramos envolvidos estão em curva. 

Fonte: Caminha (2013) 
  
 
 
 



99 
 

 
Fotografias 88 - Aspecto do desnível dos tabuleiros visto do lado do TR-8. O berço deste lado 

não apresentou sinais de comportamento anormal.  
Fonte: Caminha (2013) 

 
 

 
Fotografias 89 - Detalhe do berço rompido no tipo clássico de ruptura por compressão.  

Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografias 90 - Detalhe ampliado do berço rompido. O tabuleiro encontra-se apoiado de 

forma instável no entulho do berço e por atrito no tabuleiro vizinho.  
Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografias 91 - Nas duas extremidades onde se concentra um percentual maior de reações o 

concreto da cunha chegou a ser expulso. 
Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografias 92 - Vista do rompimento, bem de perto, com o auxílio de lança telescópica. 

Fonte: Caminha (2013) 
 
 

 
Fotografias 93 - Vista frontal do trecho mais danificado do berço.  

Fonte: Caminha (2013) 
  
 

Sem condições de funcionalidade após a ocorrência de um degrau de 25 cm , a obra 

foi interditada imediatamente. 

  Com o rompimento por compressão da parte inferior do septo de 
apoio, o vão extremo do tabuleiro de quatro vãos, perdeu 
momentaneamente o suporte, cedeu um valor que praticamente 
transformou o vão em um balanço durante o processo e estacionou 
com o vão apoiado em pedaços de concreto apenas mantidos no local 
pelas armaduras deformadas. (CAMINHA,2013, p.15) 
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Os deslocamentos deste suporte continuaram a ocorrer conforme indica a quadro 1 

com os dados do monitoramento preliminar realizado, mostrando que o sistema era instável. 

Como comportamento natural das estruturas, o momento fletor no apoio vizinho cresceu até o 

seu limite de fissuração procurando reduzir a reação sobre o suporte rompido, condição esta 

confirmada com o surgimento de fissuras naquela região.  

 

Quadro 1 - Valores de deformações encontrados no monitoramento da estrutura 

 
Fonte: Caminha (2013) 

 
 

Segundo consta no relatório de Caminha (2013), considerando-se que foi executado 

pela PMSP um programa de manutenção cerca de 3 meses antes do ocorrido e que naquela 

ocasião o apoio anômalo foi vistoriado e não apresentava sinais de problema, que na análise 

dos detalhes de projeto e construção não foram encontradas evidências de erros e que o 

viaduto encontrava-se sob tráfego intenso desde 1978, ano provável de sua inauguração, 

atestando a qualidade da obra, admite-se tratar-se de um acidente imprevisível. Adiante, na 

seção 04 deste trabalho discutiremos melhor sobre isso. 
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Em seu relatório de serviços emergenciais Caminha (2013) narra a ocorrência 

gradativamente. Comenta que chegou ao local junto com sua equipe técnica cerca de três 

horas após o acidente para fazer uma inspeção nas estruturas envolvidas. Nesta vistoria 

preliminar, frente às condições críticas do apoio, as expectativas de risco de um acidente mais 

grave aumentavam. 

 Verificou-se que o desnível formado bruscamente girava em torno de 24 cm em uma 

das bordas do tabuleiro e 26 cm na borda oposta (ver croquis 9,10 e 11).  
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Croqui 9 - Elevação do apoio anômalo P-224 

Fonte: Caminha (2013) 
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Croqui 10 - Perfil longitudinal do tramo afetado 

Fonte: Caminha (2013) 
 

 
Croqui 11 - Detalhe do desnível no P-224 

Fonte: Caminha (2013) 
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Face a urgência de solucionar o problema, realizaram-se reuniões para definir as 

diretrizes e a viabilidade técnica e econômica da solução a ser adotada. Convocados a emitir 

parecer sobre o ocorrido e instruir as primeiras providências emergenciais para sustar o 

processo de perda de estabilidade da estrutura, chegou-se a seguinte solução: escoramento do 

tabuleiro com torres tubulares para reforçar o berço; execução de uma torre metálica para 

escoramento e macaqueamento do tabuleiro para reforçar o berço (ver fotografias 94 a 96). 

Com os dados levantados em campo foi iniciado o detalhamento do escoramento com perfis 

metálicos apoiados sobre blocos de concreto armado e estacas raiz. 

 
Fotografias 94 - Vista geral do escoramento provisório.  

Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografias 95 - Montagem do terceiro perfil da torre provisória junto ao pilar  

Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografias 96 - Apoio escorado pela Torre já em sua posição nivelada  

Fonte: Caminha (2013) 
 

Analisando-se as propostas apresentadas e considerando-se os riscos envolvidos assim 

como os prazos para efetivar o restabelecimento das condições de equilíbrio estável e de 

segurança de utilização, optou-se por executar os seguintes serviços iniciais de emergência: 

exercer monitoramento contínuo das deformações dos pontos críticos e indicativos de perda 

de estabilidade; escavar cuidadosamente em torno do pilar até a cota superior do bloco e 

executar sondagens do solo próxima do apoio em questão; escoramento rápido do tabuleiro 

com torres tubulares, mesmo que sobre fundação direta e deformável, para melhorar as 

condições de trabalho sob a obra; jatear concreto na lateral do berço para vedar os locais 

rompidos e possibilitar o preenchimento dos vazios entre blocos de concreto rompidos com 

graute ou resina, melhorando as condições de apoio, mesmo que parcial e paliativa;  executar 

simultaneamente uma torre metálica para escoramento e macaqueamento do tabuleiro; após 

sustar o mecanismo de perda de estabilidade, iniciar o reforço do berço e o topo do pilar com 

solução semelhante àquela já executada em outras seis juntas do complexo; executar inspeção 

das outras juntas ainda não tratadas e das células dos caixões para limpeza e drenagem das 

águas de infiltração. 
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Para um trabalho completo foram realizadas inspeções nas demais peças estruturais 

responsáveis por transmitir as cargas dos tabuleiros aos pilares de junta e foram encontradas 

seguintes anomalias típicas: 

a) Juntas com aberturas superiores às previstas em projeto, chegando algumas a 

ultrapassar valores de 10 cm, como as dos pilares P-606, 1009, etc. Os selos destas 

juntas foram recentemente tratadas, entretanto, sem remover integralmente o 

entulho que impede as deformações de expansão da estrutura dos tabuleiros pelo 

aumento da temperatura do concreto e também permite infiltração, conforme 

fotografias 97 e 98; 

 
Fotografias 97 - Infiltração de água através da junta 

Fonte: Caminha (2013) 
 

 
Fotografias 98 - Sistemáticas fissuras nos caixões 

Fonte: Caminha (2013) 
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b) Os prolongamentos dos septos dos apoios extremos, criados para transferência de 

reações dos tabuleiros aos aparelhos de apoio apresentaram regiões de concreto 

segregado, baixo cobrimento das armaduras. Em alguns deles, como dos pilares P-

206, P-210, P-212, P-217, P-233, foram notadas trincas clássicas de esgotamento 

por flexo-compressão, exigindo tratamento urgente e semelhante ao projetado para 

o P-224; 

c) A maioria dos aparelhos de apoio estão distorcidos e com deformações por 

compressão. Os aparelhos como os dos pilares P-224, encontram-se parcialmente 

expulsos do seu berço previsto, exigindo providências imediatas (ver fotografias 

99 a 103); 

 
Fotografia 99 - Aparelho de apoio sendo expulso do berço  

Fonte: Caminha (2013) 
 

 
Fotografia 100 - Fissura no berço, aparelhos de apoio deformados, armação do berço exposta 

e sujeira entre berços. 
Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografia 101 - Aparelho de apoio deformado ao limite aceitável e armaduras expostas 
Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 102 - Aparelhos de apoios trocados, já apresentando deformação e placa de aço 

corroída. Notar fissura do berço da esquerda. 
Fonte: Caminha (2013) 

 

d) Alguns pilares como apresentam cunhas de ruptura localizada nos cantos 

superiores. 

 
Fotografia 103 - Bicheira, aparelhos de apoio deformados, entulho e uma cunha ausente de 

concreto na quina do pilar. 
Fonte: Caminha (2013) 
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Caminha (2013) relata que com a obra interditada, aproveitou-se a oportunidade para 

fazer aberturas na laje superior possibilitando o acesso ao interior dos caixões nas células 

próximas aos apoios de junta, exceto a do P-224 em virtude dos riscos. Nesta inspeção 

constatou-se a presença de fôrmas não removidas, fissuras nas lajes e transversinas, acúmulo 

de águas infiltradas, concreto segregado, ancoragens dos cabos de protensão desprotegidas e 

armaduras expostas. As lajes de fundo do caixão em sua porção inclinada apresentaram 

fissuras e trincas inclinadas de forma sistemática nos painéis de extremidade. Os sinais de 

infiltrações antigas através destas fissuras remetem a um possível acúmulo frequente de água 

e os nichos abertos nas laterais, previstos para condução das águas de drenagem, encontram-

se cheios de entulho. Essas anomalias são mostradas nas fotografias 104 a 112 adiante. 

 
Fotografia 104 - Travessa do apoio P-224 com parte da laje inferior rompida junto com o 

berço. 
Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 105 - As armaduras do berço se romperam na ocorrência. 

Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografia 106 - Após limpeza dos primeiros dez metros das canaletas laterais, durante uma 

chuva, pelos drenos desobstruídos escoou uma cortina de água. Esta condição deve ser evitada 
nas travessias sobre ruas. 
Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 107 - Exemplo típico do estado de fissuração das transversinas. Algumas já 

possuem janela de comunicação entre células. Atenção para a marca de água de infiltrações. 
Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografia 108 - Trincas na laje inferior . 

Fonte: Caminha (2013) 
 

 

Fotografia 109 - Fissuras na laje superior. 
Fonte: Caminha (2013) 

 

 
Fotografia 110 - Fissuras perto do apoio P-224 provocadas pela inversão de esforços quando 

da perda do suporte. 
Fonte: Caminha (2013) 
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Fotografia 111 - Fissuras nas vigas. 

Fonte: Caminha (2013) 
 

 
Fotografia 112 - Fissuras na mísula da viga. 

Fonte: Caminha (2013) 
 

Diante da gravidade dos problemas encontrados, atentou-se para o complemento dos 

serviços de recuperação e reforço aos trabalhos emergenciais executados no pilar P-224, com 

uma análise mais detalhada inclusive das células intermediárias para a definição dos 

tratamentos.  

 

3.4 VIADUTO DIÁRIO POPULAR  

 
O viaduto Diário Popular foi executado em 1969 com vãos de 45 e 55 metros, com 

comprimento total de 581 metros e largura de 20,5 metros, como integrante do sistema viário 

do Parque Dom Pedro, como pode ser visto na fotografia 113 a seguir. 
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Fotografia 113 - Vista geral do Viaduto Diário Popular. 

Fonte: Lukaaz, WIKIPEDIA (2009) 
 

 Em outubro de 1987 um acidente proporcionou nova vistoria, quando se 

constatou grande agravamento das anomalias já conhecidas há cinco anos. Segundo registros 

de Caminha (2013), a análise estrutural indicava parâmetros de segurança inaceitáveis pela 

existência de rótulas plásticas em número suficiente para criar um mecanismo de ruptura. 

Inúmeras trincas, segregações do concreto, e armaduras oxidadas tornavam impraticável 

opções de reforço por implantação de armaduras protendidas adicionais. A solução adotada 

então, foi de redução dos esforços pelo alívio de cargas permanentes e criação de novos 

vínculos modificadores do tipo estrutural. 

 O alívio de cargas foi exercido com o uso de materiais leves para nivelar o 

greide que apresentava enchimento da ordem de 60 centímetros, oriundos das flechas e 

recalques de cimbramento. 

 A modificação do tipo estrutural, antes viga caixão contínua curva de 2 e 3 

vãos, depois estrutura reticular espacial, ficou efetivada ema criação de escoras inclinadas 

com suporte nos blocos de fundação dos pilares originais. 

 Em decorrência de um acidente envolvendo um veículo alto que se chocou com 

o tabuleiro do Viaduto Diário Popular, a decisão de interdição imediata, foi tomada. Os 

registros existentes mencionam que o veículo que trafegava pela Av. Mercúrio, localizado sob 

a obra em questão, ao se chocar com o tabuleiro abriu um grande buraco na laje inferior da 
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viga caixão. Este fato culminou numa vistoria por parte dos engenheiro da PMSP e seus 

consultores, que tinham o interesse de analisar o grau de segurança que o viaduto oferecia ao 

uso. Verificou-se, então, pelo nível avançado das anomalias, que há 5 anos eram conhecidas e 

monitoradas, comprometiam o desempenho da estrutura. A decisão pela interdição foi 

imediata. 

A primeira medida tomada pela empreiteira contratada foi retirar o pavimento 

existente para alívio de cargas e executaram-se escoramentos e suportes para que pudesse ser 

feita uma vistoria mais minuciosa. Janelas foram abertas nos perfis caixões para inspeção da 

estrutura e constataram-se diversas graves anomalias, entre elas: 

a)  Extensas áreas de concreto segregado; 

b) Armaduras principais expostas e oxidadas; 

c) Cabos sem nenhum sinal de injeção; 

d) Fios de reforço que, foram utilizados por ocasião da execução da obra, foram 

embutidos no pavimento asfáltico e se mostravam severamente oxidados e muitos 

já rompidos; 

e) Camadas excessivas de pavimento; 

f) Sobrecarga de entulho nos caixões, não previstas no projeto e 

g) Fissuras, algumas com 4 milímetros, que sob controle de alta precisão, se 

mostraram em progressão; 

Posteriormente realizou-se a análise estrutural de um dos tabuleiros representativos, o 

de três vãos, dois extremos de 45metros e o central de 55metros, conforme ilustra o croqui 12, 

e constatou-se que as trincas desenhavam na estrutura uma nítida configuração de mecanismo 

de ruptura. 

 
Croqui 12 - Elevação do Tabuleiro no projeto original 

Fonte: Caminha (1989, p.56) 
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Dessas análises , Caminha (1989) e sua equipe técnica concluiram que em condições 

de serviço, devido a esforços de flexão, ocorria elevadas tensões de tração em grandes trechos 

dos vãos de apoio; os parâmetros de segurança estavam abaixo dos valores limites, 

configurando, assim, rótulas plásticas em número suficiente para criar o mecanismo de 

ruptura e quando da ação combinada de esforços de torção e dos esforços cortantes as tensões 

principais de tração se elevavam. 

Todas as medidas de intervenção na estrutura deviam ser bem estudadas em virtude da 

deterioração da estrutura, que impossibilitava qualquer tipo de serviço que ampliasse suas 

características de resistência. 

Com os dados obtidos do vão em condições mais críticas, foi proposto um plano 

emergencial que previa: a reformulação do pavimento; demolição das alas laterais e 

implantação de defensas; execução de tratamentos de recuperação; introdução de novos 

vínculos para modificar o sistema estrutural de origem a título de reforço. 

 
3.4.1 Reformulação do pavimento 

 
As principais medidas para corrigir os defeitos estruturais do viaduto Diário Popular, e 

as intervenções adotadas para reforçar a estrutura e sanar suas patologias foram, 

primeiramente interromper o tráfego com o objetivo de promover a remoção completa do 

pavimento do viaduto, que era composto de materiais pesados. A espessura do pavimento 

variava entre 10 a 60 centímetros, isto significa que, sozinho, o pavimento representava uma 

carga em torno de 8 tf/m2. Ao todo sua remoção representou um alívio de cerca de 30% na 

carga permanente total da estrutura. 

As várias repavimentações não somente contribuíram para um aumento de peso 

próprio da estrutura como, se observava na superfície a formação de grandes bacias que 

interferiam na drenagem superficial do greide, e também era a causa da inversão da 

superelevação em trechos de curvas. No final do tratamento, por causa das deformações dos 

tabuleiros, para viabilizar a construção do novo pavimento, foi feito um nivelamento que 

desse suporte ao traçado do novo greide. 

Como em certos vãos a espessura de enchimento para a pavimentação era elevada, 

optou-se, então, pela utilização de materiais especiais. Para manter a compatibilidade de 

cargas e capacidade resistiva, substituíram-se os materiais pesados do pavimento por placas 

de concreto celular pré-fabricadas, envolvidas por concreto leve, com argila expandida; e as 

condições se tornaram propícias para se utilizar capa esbelta de concreto armado. 
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Somente após essas primeiras intervenções foi possível garantir condições seguras 

para executar os tratamentos de reforços. 

 

3.4.2 Demolição das alas laterais e implantação de defensas 

 

 As alas tinham dimensões de 3 metros de largura e acomodavam um passeio de 1,50 

metros e uma canaleta de águas pluviais cada. Desde o início, quando o objetivo era o 

cadastro sistemático de toda a estrutura, já se sabia que seria impraticável a restauração das 

laterais do tabuleiro. Havia uma grande concentração de anomalias nas células caixão como, 

armaduras expostas, seção entupida por entulho, ou cheias de água (devido à infiltração pelas 

trincas existentes), além das deformações excessivas que tiravam todo o efeito dos detalhes 

arquitetônicos como pingadeiras e canaletas. 

O que se propôs para este caso, visto a impossibilidade e inviabilidade de restauração 

foi a supressão das alas laterais por demolição e uma consequente modificação na seção 

transversal do viaduto. Essa medida reduziu em mais de 6 tf/m2 a carga final da estrutura. 

O novo perfil transversal da estrutura passou a ser composto de um tabuleiro, ladeado 

por defensas rígidas pré-fabricadas. O alinhamento geométrico e o nivelamento do greide 

forçaram a adequação das alturas das placas pré-moldadas de fechamento lateral, que além de 

dar suporte a defensa rígida ainda corrigiu o aspecto acortinado da estrutura, que melhorou, 

arquitetonicamente, a sensação de segurança transmitida pela estrutura. 

 

3.4.3 Execução de tratamentos de recuperação 

 

Execução de tratamentos de recuperação: Com as intervenções iniciais, mencionadas 

nos itens anteriores, gerou-se um alívio de tensões e consequentemente observou-se uma 

diminuição das flechas. A superfície lisa de contorno devido as aberturas de janelas que foram 

executadas na laje superior denunciou uma concretagem ineficiente que não garantiu a 

solidarização entre as partes. As medidas adotadas para o interior dos caixões foram 

primeiramente a limpeza, de modo a permitir a observação das anomalias, só então se propôs 

tratamentos. Abriram-se as trincas e fissuras existentes para a instalação de tubos que 

permitissem a injeção de material causando a vedação natural das mesmas. 

Para o tratamento da superfície das lajes inferiores utilizou-se jatos de areia, e nas 

regiões segregadas utilizou-se o apicoamento até o nível do concreto, isto conferiu a 
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rugosidade necessária para que o concreto projetado aderisse ao concreto antigo e recobrisse a 

armadura. 

O fechamento externo da laje inferior do tabuleiro que foi potencialmente prejudicado 

pelo choque do veículo, já apresentava, anteriormente, uma deficiência de resistência nas 

armaduras protendidas, devido a oxidação profunda. Portanto, o tratamento proposto para os 

trechos rompidos da laje inferior contemplava um reforço com armadura complementar. 

No decorrer dos trabalhos observaram-se extensas áreas de concreto segregado, cabos 

expostos sem injeção, ancoragens sem suporte e outros defeitos locais no concreto. Assim, os 

serviços previstos foram complementados com rasgamentos profundos das lajes, nervuras e 

transversinas; em alguns casos também foi necessária a abertura de grandes janelas. 

Não raramente pode-se constatar a total ausência de massa de concreto envolvendo os 

cabos que, por sua vez, apresentavam-se profundamente oxidados, outros frouxos e 

deslocados de sua posição premeditada. Uma reavaliação da resistência da estrutura foi feita e 

a ampliação substancial de armadura complementar foi imprescindível. 

Todas as soluções foram adotadas de maneira específica a cada tipo de anomalia. Os 

engenheiros de Fiscalização, Projeto e Empreiteiros foram responsáveis pelas escolhas mais 

adequadas e o nível de aprofundamento de cada intervenção. 

 

3.4.4 Introdução de novos vínculos para modificar o sistema estrutural de origem a 

título de reforço 

 

Introdução de novos vínculos para modificar o sistema estrutural de origem a título de 

reforço: Somente a redução das cargas não se mostrou uma solução suficientemente completa 

para assegurar o devido funcionamento estrutural do Viaduto Diário Popular. O nível 

avançado de deterioração do concreto e da armadura protendida, gerava um panorama incerto 

quanto aos riscos associados à operação de armaduras complementares, em relação a 

protensão quanto a eficácia que se desejava para o processo. Em luz desses aspectos se optou 

por manter as diretrizes básicas e inéditas da redução de vãos através da execução de mãos 

francesas. 

Como se nota no croqui 07 adiante, o escoramento dos pilares foi elaborado com 

configurações inclinadas (mãos francesas) e se apoiavam na própria fundação o que conferiu 

ao conjunto um maior grau de hiperestaticidade para as cargas acidentais e sensível redução 

de esforços. 
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O cimbramento das mãos francesas foi executado de acordo com as necessidades de 

cada bloco em estrutura tubular atirantada. As peças foram concretadas com velocidade 

reduzida para minimizar as deformações e a cura acelerada com calor para diminuir os prazos 

de amadurecimento do concreto.  

Nos pilares foi necessário realizar um furo para passagem de um tubo-tirante para o 

travamento horizontal das mãos francesas, por meio da protensão de um tirante de 31 

cordoalhas de 12,7, sendo que a altura do furo foi imposta pelas condições topográficas 

devido aos desvios naturais do posicionamento das vigas da superestrutura. 

Por ocasião da necessidade de se executar os arranques das mãos francesas na 

fundação existente (conforme croqui 13), realizou-se escavação para expor a superfície dos 

blocos, constatando-se uma situação de grande comprometimento da fundação. Os blocos 

foram limpos por jateamento e pela inspeção visual verificaram-se áreas segregadas na região 

da armadura principal, trincas de grande abertura tanto nos blocos e como na parte encoberta 

pelo aterro dos pilares.  

 
 Croqui 13 - Detalhe da solução em mãos francesas 

Fonte: Caminha (1989, p.63) 
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Tais trincas se explicam pelo aumento de rigidez impostos aos pilares por causa do 

escoramento em mãos francesas, que não constavam no projeto inicial. Desta forma, 

anteriormente aos trabalhos de escarificação e furação para chumbamento das armaduras de 

engaste das mãos francesas, foi necessário executar uma armadura de reforço, em forma de 

armadura de costura nas áreas fissuradas e trincadas e injeção de resina epoxídica. Nos blocos 

íntegros, o reforço também foi executado. E para garantir a devida solidarização do concreto 

velho com o concreto novo foi utilizado adesivos estruturais adequados a cada caso. 

A estimativa de deformação da estrutura, após limpeza e sob ação das cargas efetivas, 

ficou em torno de 4mm. Com base nesses parâmetros, primeiramente, optou-se pela utilização 

de aparelhos de apoio em Neoprene fretado. Porém ao término da recuperação estrutural com 

o viaduto já operando em condições elásticas sob carregamento de 80% da carga máxima, 

notou-se uma deformação do aparelho de apoio em 10mm, tornando esta solução inviável. 

Propôs-se, então, a utilização de calços metálicos, indeformáveis para o controle das 

deformações da estrutura. Neste calço uma das faces foi liberada do atrito (por meio do 

material teflon), para que, desta forma, transferisse a maior parte dos esforços horizontais para 

o pilar que estava dimensionado para suportar este esforço. Para a interposição do calço foi 

realizada uma programação especial de macacos hidráulicos que objetivava controlar as 

deformações da estrutura conforme havia transferência de cargas para as escoras. O controle 

da precisão das cargas e deformações ocorria a cada operação de protensão dos tirantes, 

acionamento dos macacos hidráulicos e implantação do aparelho de apoio. Foi constatada ao 

longo dos trabalhos uma redução nas flechas no centro dos vãos reforçando a eficiência da 

protensão realizada. 

Deve-se ressaltar que apesar da quase total transferência de cargas dos pilares para as 

escoras, não se deixou de realizar a restauração destas peças já existentes na estrutura. Nos 

pilares baixos o reforço foi mantido por meio de escoras redutoras de vãos e pela criação de 

novos apoios, cuja fundação foi executada por microestacas. 

 

3.4.5 A demolição do Viaduto Diário Popular 

 

Depois de tantos esforços para a recuperação do Viaduto Diário Popular, infelizmente 

sua demolição do foi definida pela administração municipal. A PMSP concluiu a licitação que 

define a empresa que fará a implosão. Os urbanistas afirmam que a demolição do viaduto não 

prejudicará o trânsito na região, já que ele é muito pouco utilizado. De acordo com dados 
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fornecidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o movimento é de 1,2 mil 

carros por hora, bem abaixo da capacidade, que é de seis mil veículos por hora. O fluxo é 

pequeno se comparado a outros viadutos da cidade de São Paulo. Por isso, os especialistas 

defendem que o viaduto seja mesmo demolido.  

Na época em que foi construído era a principal ligação entre a zona leste e o centro de 

São Paulo, mas com a construção do “Minhocão” e da Radial Leste, o principal acesso entre 

essas regiões mudou de lugar. A decisão faz parte do projeto de revitalização da região em 

que está localizado e inclui também a demolição dos Edifícios São Vito e Mercúrio (ver 

fotografia 114). A idéia é implantar naquele local um parque e área de convivência.  

As opiniões se dividem quanto a sua demolição. Para alguns a prioridade estética, 

ambiental e urbanística falam mais alto, para outros pesa o aspecto funcional da estrutura. De 

qualquer forma, para a engenharia representa a perda de uma sempre Obra de Arte Especial. 

 
Fotografia 114 - Edifício São Vito e Viaduto Diário Popular, ambos em planos de demolição 

para revitalização da região 
Fonte: Thomas Hobbs (2005) 

 

3.5 VIADUTO ENGENHEIRO ORLANDO MURGEL 

 

O Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, construído em 1960-primeira parte e 1970-

segunda parte, tem 560 metros de extensão, 33 metros de largura e está localizado na região 

central de São Paulo, fazendo a ligação entre as avenidas Rudge e Rio Branco, sobrepondo os 
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trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no bairro do Bom Retiro, 

conforme fotografia 115. 

 

Fotografia 115 - Viaduto Eng. Orlando Murgel – vista panorâmica 
Fonte: Ambrósio (2013) 

 

A Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo (PMSP) explica que as manutenções 

dos viadutos da cidade fazem parte das obrigações da Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Urbana e Obras (SIURB), mas não exige-se projetos específicos. Segundo ela, os viadutos são 

analisados rotineiramente, segundo a administração, e a manutenção é realizada quando há 

necessidade de reparos. 

Em 2002, a então Prefeita Marta Suplicy autorizou obras de recuperação para este 

viaduto que encontrava-se com sua estrutura comprometida, devido a não realização de 

vistoria e manutenção periódicas desta obra desde sua criação. Estas obras foram paralisadas 

em maio de 2003, mas permaneceu com duas de suas três faixas interditadas. Houve mudança 

de gestão e as obras foram retomadas apenas em outubro de 2005, na gestão do Prefeito José 

Serra. O objetivo era o prolongamento da vida útil da estrutura por mais 30 anos e promover 

oganho de resistência para suportar cargas de caminhões mais pesados, conforme dados 

publicados pela PMSP (ver fotografia 116). Os reparos da estrutura foram concluídos apenas 

em 2007 e em 2011 a pista no sentido bairro-centro ganhou um corredor exclusivo para 

circulação de ônibus.  
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Fotografia 116: Primeiros reforma do Viaduto Eng. Orlando Murgel para ganho de resistência 

e prolongamento da vida útil por mais 30 anos 
Fonte: PMSP (2012) 

 
Aos dezessete dias do mês de setembro no ano de 2012, parte da Favela do Moinho 

que fica sob o viaduto, pegou fogo (ver fotografias 117 e 118). O incêndio destruiu oitenta 

moradias e cerca de trezentas famílias ficaram desabrigadas; uma pessoa morreu. Segundo a 

Secretaria da Segurança Pública (SSP), o incêndio começou após um morador usuário de 

drogas discutir com seu companheiro e atear fogo no barraco onde moravam, embaixo do 

viaduto.  

O fato ocorrido resultou em novos danos à estrutura do mencionado viaduto (ver 

fotografias 118).  

 

Fotografia 117 - Incêndio que atingiu a Favela do Moinho sob o Viaduto Orlando Murgel 
Fonte: Guarnieri (2012) 
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Fotografia 118 - Incêndio que matou uma pessoa e desabrigou trezentas famílias na Favela do 
Moinho-SP 

Fonte: Guarnieri (2012)  
 
 

 

Fotografia 119 - Estrutura do Viaduto Orlando Murgel que ficou danificada após incêndio na 
Favela do Moinho 

Fonte: Gomes (2012) 
 

Passando por nova vistoria da SIURB, o tráfego foi limitado à apenas um dos lados do 

viaduto (sentido bairro), com faixa reversível limitada por cones sentido centro. 

Progressivamente às análises de comprometimento da estrutura, o tráfego foi sendo 

cada vez mais restrito até total proibição da passagem de automóveis e motocicletas, com 
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permissão temporária somente para os ônibus com velocidade máxima reduzida de 60km/h 

para 40km/h, como pode ser observado na fotografia 120. Para contornar o problema de 

circulação que gerou o incidente, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) sinalizou 

desvios e alternativas para os motoristas, conforme esquema 11. De qualquer forma, o trânsito 

na região ficou muito complicado, principalmente nos horários de pico de mobilidade. 

 
Fotografia 120 - Interdição parcial do Viaduto Orlando Murgel 

Fonte: Camargo (2013) 
 

 
Esquema 11 - Alternativas de rotas para os motoristas usuários do Viaduto Orlando Murgel 

Fonte: Camargo (2013) 
 

Segundo Giuziu (2012), diretor do Sindicato da Arquitetura e da Engenharia 

(SINAENCO), a ocupação dos baixos dos viadutos é um fator de preocupação, justamente 

pela pela potencialidade de incêndios. Ele comentar não ser contra as atividades comerciais 
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nos baixos de viadutos pela grande disponibilidade de área, desde que devidamente 

monitoradas e vistoriadas pelos órgão públicos, mas alerta que jamais essas regiões deveriam 

ser usadas para fins de moradia. Explica ainda que o calor do fogo afeta principalmente as 

propriedades resistentes dos aços de armaduras destas estruturas, o que compromete 

completamente o desempenho estrutural. 

A responsabilidade sobre o uso dos baixos de viadutos é das subprefeituras que só 

pode conceder a permissão mediante projeto detalhado das edificações e forma de utilização 

das áreas sob os viadutos. Trata-se de um processo formal onde emitir-se-á um documento 

intitulado “Termo de Permissão de Uso” que constará, entre outras informações, que 

interessado se tornará responsável pela conservação, limpeza e manutenção do local, além de 

cumprir com as exigências de segurança. Contudo, sabe-se que na prática, os viadutos não são 

fiscalizados nem inspecionados e a ocupação ilegal é bem comum. 

Enfim, após seis meses de obras, o viaduto foi liberado ao tráfego de veículos 

normalmente e está de novo em operação. As informações publicadas afirmam que a estrutura 

encontra-se agora em plenas condições de uso, mas não achou-se registros sobre as técnicas 

de reforço utilizadas nem comprovações, ensaios ou dados de monitoramento eletrônico que 

confirmassem a informação. 

 

3.6  VIADUTO DE ACESSO DUTRA – PONTE DO TATUAPÉ 

 

Devido ao incêndio ocorrido na madrugada do dia 14 de maio de 1998 a estrutura do 

Viaduto de acesso Dutra – Ponte do Tatuapé foi alvo de análise e de recuperação estrutural 

preventiva. No período anterior, compreendido entre julho e agosto de 1995, existiam 

registros de outros dois incêndios de forma que muitas informações sobre a estrutura já eram 

conhecidas devidos aos trabalhos de recuperação executados na época. O DNER também 

forneceu a época detalhes sobre o projeto estrutural. 
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O motivo da realização dos serviços de emergência de recuperação e restauração da 

Ponte Tatuapé realizados em 1998 foi o mesmo anteriormente registrado: um incêndio 

ocorrido na favela localizada sob a estrutura (fotografia 121). Segundo Caminha (2013), o 

incêndio, que se iniciou nas moradias da favela, foi comunicado ao Corpo de Bombeiros 

apenas duas horas após o seu início e foi extinto após mais uma hora de trabalho. 

Fotografia 121 – Vista lateral das moradias sob o Viaduto de acesso Dutra – Ponte do Tatuapé 
após o incêndio da madrugada de 14 de maio de 1998. 

Fonte: Caminha (2013). 

  
O incêndio atingiu o tabuleiro do meio do primeiro vão do Viaduto de acesso e a 

interface com a ponte Tatuapé, o que corresponde a quarenta metros do trecho do viaduto 

construído pelo DNER, que recebe o tráfego da Via Dutra em direção a Av. Salim Farah 

Maluf e se estendeu por mais 3 vão completos (fotografia 122).  
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Fotografia 122 – Vista geral do tabuleiro atingido pelo incêndio. Nota-se que os quatro 
vãos do primeiro tabuleiro foram danificados. 

Fonte: Caminha (2013). 
 

A obra composta por quatro vãos de quarenta metros, em concreto protendido com 

seção caixão, duas vigas longitudinais e lajes laterais em balanço, teve o tabuleiro 

prejudicado. Tem-se uma visão geral do ocorrido e das alterações do tráfego na imagem 6, 

abaixo: 
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Imagem 6 – Ilustração explicativa do incêndio ocorrido dia 14 de maio de 1998 sob o Viaduto 

de acesso Dutra – Ponte do Tatuapé. 
Fonte: FOLHA DE S. PAULO apud CAMINHA (2013). 

 
Visualmente o concreto da laje de fundo e dos balanços apresentava destaque do 

cobrimento, chegando a expor os cabos de protensão mais superficiais e a armadura frouxa do 

fundo do caixão e da laje em balanço (fotografias 123 e 124), além da existência de sinais de 

fissuras no meio dos vãos envolvendo a laje de fundo e as vigas do caixão. Avaliou-se, devido 

a esses indícios, que o concreto atingira temperaturas acima das de calcinação devido ao 

longo período exposto a temperaturas elevadas. 
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Fotografia 123 – Aspecto de um dos apoios mais danificados. O cobrimento mostra-se 

destacado e as armaduras do pilar e do tabuleiro da superestrutura expostos. 
Fonte: Caminha (2013). 

 

 
Fotografia 124 – Deterioração dos trechos de meio de vão. 

Fonte: Caminha (2013). 
 

Os apoios intermediários também tiveram suas seções das mesas de compressão 

bastante reduzidas (fotografia 125) devido ao concreto destacado e calcinado, prejudicando 

principalmente a resistência a flexão no estado limite último. Também os aparelhos de apoio 

de elastômero fretado (ou neoprene fretado) dos pilares centrais estavam totalmente 

queimados.  
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Fotografia 125 – Detalhe da mesa de compressão de um dos apoios totalmente destruída pela 

ação do fogo. 
Fonte: Caminha (2013). 

 

 
Fotografia 126 – Cabos de protensão desprotegidos com a bainha exposta. 

Fonte: Caminha (2013) 

 
A armadura principal descolou do concreto e formaram-se cunhas de ruptura na região 

de apoio da superestrutura (fotografia 127), e no fundo do berço de apoio da transversina a 

armadura principal foi exposta, de maneira que a capacidade resistência dos pilares ficou 

prejudicada. 

 
Fotografia 127 – Cunha de ruptura no canto direito na vista frontal do pilar. 

Fonte: Caminha (2013). 
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As condições da estrutura supracitadas evidenciam que havia um risco iminente de 

perda de estabilidade da superestrutura do já referido tabuleiro e também dos seus pilares, o 

que exigiam providências imediatas, na sequência: interdição do tráfego sobre o tabuleiro; 

alojamento dos desabrigados, remanejamento das famílias remanescentes e remoção dos 

escombros; limpeza da área sob os vãos da estrutura; instalação de canteiro; limpeza das 

superfícies de concreto calcinadas da superestrutura e dos pilares, também dos aparelhos de 

apoio, através de jateamento de areia, e as vezes de água, para possibilitar a vistoria externa; 

abertura de janelas de 80x80 cm nas lajes de fundo das quatro células do referido tabuleiro 

para limpeza e iluminação dos caixões, possibilitando a vistoria interna; escoramento do 

tabuleiro por torres metálicas junto aos pilares o que também permitia a inspeção dos 

aparelhos de apoio; extração de amostras das armaduras expostas e do concreto para ensaio; e 

por fim a execução dos reforços necessários. 

Para melhor entender as intervenções realizadas, apresentam-se, na sequência, as 

fotografias X a Z, do levantamento fotográfico realizado por Caminha (2013). A Fotografia X 

é um croqui representativo do local em planta. Em seguida, as fotografias apresentam parte 

das anomalias verificadas. 
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Croqui14 – Planta do  Viaduto de acesso Dutra da Ponte do Tatuapé. 
Fonte: Caminha (2013). 
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Fotografia 128 – Serviços de limpeza e remoção em andamento. 

Fonte: Caminha (2013). 
 

 
Fotografia 129 –Abertura de janela de fundo para vistoria interna dos caixões. 

Fonte: Caminha (2013). 
 

 

Fotografia 130 – Abertura de janela de inspeção e verificação do comprometimento da 
armadura. 

Fonte: Caminha (2013). 
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Fotografia 131 – Canto esquerdo do pilar, totalmente destacado do corpo estrutural. 

Fonte: Caminha (2013). 
 

 
Fotografia 132 – Apoio com fissuras generalizadas e aparentes. Até mesmo o consolo que foi 

executado para macaqueamento apresenta fissuras. 
Fonte: Caminha (2013). 

 

 
Fotografia 133 –Aparelho de apoio de neoprene atingido pelas chamas (cabe a substituição). 

Fonte: Caminha (2013). 
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Fotografia 134 – Exposição da armadura frouxa e de protensão corrompidas pelo fogo. 

Fonte: Caminha (2013). 

 

 
Fotografia 135 –Transversina de apoio, reforçada e recuperada em trabalhos anteriores. 

Observa-se que estavam em bom estado. Na laje bicos de injeção para tratamento de fissuras. 
Fonte: Caminha (2013). 

 
 Para se verificar a profundidade das anomalias expostas e para a pesquisa de 

problemas encobertos por revestimentos, em peças enterradas e naquelas cujos sinais visíveis 

não indicam de forma clara a existência de anomalias estruturais avaliou-se as propriedades 

mecânicas do concreto por meio de amostras dos pilares, laje de fundo e laje em balanço dos 

tabuleiros; realizou-se ensaios químicos para aferir a profundidade de calcinação; determinou-

se a resistência a compressão axial do concreto; determinou-se o módulo de deformação. 

As superfícies calcinadas e as micro fissuradas foram removidas até a face de concreto 

são, por meio de jateamento de areia, em outros casos de água, ou picoteamento com 

rebarbador, cada caso com espessuras definidas em programação. 

Por causa dos riscos iminentes de ruptura do pilar (referente a Fotografia X) o 

escoramento deu-se da seguinte maneira: pela escavação do entorno até a exposição do bloco; 

verificação do estado físico dos blocos; execução dos reforços pelo alargamento das 

dimensões do bloco para possibilitar o apoio da estrutura metálica de escoramento do pilar; 

colocação de escoramento metálico diretamente do bloco a superfície das vigas dos 

tabuleiros; a implantação dos perfis previu a colocação de macacos no topo que permitissem a 
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substituição dos aparelhos de apoio conforme se realizava a transferência de carga dos pilares 

ao escoramento. 

Foi cadastrada nas lajes de fundo do tabuleiro trincas e fissuras que foram tratadas por 

meio de injeção através de bicos de alumínio de massa epoxídica e vedação do sulco (aberto 

na laje para promover a injeção); depois remove-se os bicos e faz-se o acabamento de 

superfície. 

Alguns tratamentos complementares também foram executados como: correções do 

pavimento e sarjetas nos locais em que estes apresentem problemas; substituição de juntas 

danificadas; complementação do sistema de Iluminação Pública e outros. Por meio reparos 

dessa magnitude pode-se assegurar a estabilidade da estrutura e retornar ao funcionamento 

normal. 

 
4 ANÁLISE CRÍTICA  

 
As ocorrências destacadas no estudo prático deste trabalho permitiram evidenciar a 

importância que as técnicas de reparo tem no tocante ao restabelecimento das condições de 

segurança das estruturas e de seus usuários. Em contrapartida, diante do exposto, onde quase 

todas as obras estudadas necessitaram de serviços emergenciais, fica claro que muito pouca 

importância tem se dado à manutenção preventiva afim de se evitar chegar a estados tão 

críticos de deterioração. Na literatura muito se alerta sobre as vantagens econômicas e 

técnicas de se proceder inspeções e manutenções periódicas, mas na prática pouco se aplica. 

Em muitos casos, como na Ponte dos Remédios e do Viaduto da Lapa por exemplo, as 

patologias advém do aumento de cargas e de utilização dessas estruturas, que tendo sido 

projetadas nas décadas de 1960 e 1970 seguiam premissas de dimensionamento que se 

tornaram obsoletas frente a crescente demanda a que foram submetidas ao longo dos anos. De 

qualquer forma, suas patologias poderiam ser amenizadas se houvessem programas de 

manutenção efetivamente executados em períodos não muito longos. 

Não há divergências aparentes no meio técnico quanto à conceituação dos termos 

terapêuticos utilizados nas intervenções das estruturas. Parece aceitável a todos os 

profissionais da engenharia que a recuperação ou a reabilitação visam devolver o desempenho 

de uma estrutura enquanto o reforço promove ganho de resistência e aumento no desempenho 

de uma estrutura. Contudo, é muito comum a utilização inadequada destes termos, sendo que 

não raras vezes o termo recuperação é empregado para as duas definições. 
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Ainda neste interim, para as Obras de Arte Especiais, também é comum o termo 

reclassificação quando se pretende adequá-las a uma nova classe de carga ou trem-tipo, o que 

não deixa de ser uma forma de reforço, pois terão sua capacidade portante aumentada tanto 

geometricamente com obras de alargamento quanto estruturalmente. Por ser mais específico, 

esse termo costuma ser empregado corretamente. 

Julga-se conveniente discutir algumas particularidades de cada obra criticamente para 

enriquecimento intelectual e deste modo convém comentar na Ponte dos Remédios, embora 

tenham sido claramente descritos serviços de reforço inclusive com uso de cabos de protensão 

no tabuleiro, os autores concluem seu estudo admitindo que a após os reparos a obra 

encontrava-se recuperada, mais um exemplo da comum confusão que se faz no uso dos 

termos. Nesta obra, cuja abertura de 15 centímetros que “surgiu” no tabuleiro e foi 

identificada por um transeunte, também ficou clara a falta de manutenção. 

No Viaduto da Lapa, a forma com que se chegou às anomalias iniciais foi mais amena. 

A necessidade de ampliação do viaduto devido ao aumento do tráfego decorrente do 

crescimento comercial e industrial da região, implicou em obras de readequação que 

solicitaram inspeções para que na mesma oportunidade já fossem corrigidas todas as 

patologias existentes. De qualquer modo, encontrou-se nesta obra muitos sinais de degradação 

mas que puderam ser corrigidos sem maiores problemas. O mais crítico foi recuperar os danos 

causados na laje do passeio em balanço causados na ocasião das instalações dos cabos de fibra 

ótica da SPTRANS. Esse fato alerta para a necessidade da consulta à projetista antes de 

qualquer ação destrutiva sobre a estrutura.  

No Viaduto Aricanduva, destaque nas manchetes da imprensa na época, concluiu-se 

diante do fato de ter havido inspeção e manutenção três meses antes de o berço suporte do 

apoio ceder e provocar um desnível de 25cm entre tabuleiros adjacentes, ocasião em que não 

se verificou nenhuma anomalia aparente neste apoio e por não encontrar evidências de erros 

nos projetos e nas consultas ao detalhes construtivos, admitiu-se ser um acidente imprevisível. 

Essa conclusão causa um certo desconforto face à gravidade da ocorrência. Talvez o que 

justifique tal patologia seja o aumento no fluxo de veículos cargas pesadas que se direcionou 

para esse viaduto que notoriamente não suportou os fortes e frequentes impactos das rodas 

dos veículos. Se houve negligência ou desatenção na inspeção anterior não se pode 

comprovar. 

O Viaduto Diário Popular, também da década de 1960, encontrava-se em situação de 

desgaste e sem manutenção ante os reparos que lhe foram executados. Seu pavimento 

apresentavam pontos com espessuras variando de 10 a 60 centímetros por conta de 
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recapeamentos mal feitos. O destaque desta obra foi a solução inovadora em mãos-francesas 

para diminuição dos vãos e das deformações existentes. Posteriormente essa construção foi 

demolida para o programa de revitalização da região do Parque Dom Pedro. 

Os Viadutos Orlando Murgel e a Ponte do Tatuapé entraram nesta pesquisa a título 

informativo devido aos incêndios ocorridos nestas obras por conta das ocupações irregulares 

nos seus baixos.  Essa ocupação, seja para fins de moradia ou comerciais ou até para abrigo de 

escolas de samba é comum na cidade de São Paulo, mas traz consigo a eminência de grandes 

acidentes diante da presença de material inflamável e à sujeição de ações humanas 

imprevisíveis. Essas atividades só poderiam ser instaladas nos baixos dos viadutos mediante 

regulamentação e contínua inspeção da PMSP. 

  Mediante as análises desenvolvidas, puderam-se elaborar conclusões que são 

apresentadas no próximo capítulo deste trabalho. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

As conclusões foram elaboradas de maneira a destacar o objetivo principal desta 

pesquisa, ou seja, estabelecer critérios para a adoção de métodos de recuperação ou de reforço 

no tratamento das patologias das estruturas, a fim de ampliar o tempo de vida útil das obras 

civis envelhecidas e desgastadas. 

 Para tal, foi necessário identificar as patologias ocasionadas nas estruturas pelo 

desgaste e envelhecimento e /ou inadequação frente às novas exigências normativas e de 

utilização.  

O estudo realizado contribuiu com a percepção de que quase sempre haverá um 

interesse maior pela terapia de reforço, pelo menos para as obras operacionais. No caso das 

Obras de Arte Especiais, pontes e viadutos, que foram escopo do estudo prático deste 

trabalho, para que se efetive o prolongamento de sua vida útil mediante à crescente demanda 

de uso, optar-se-á pelo seu reforço estrutural. As intervenções de recuperação são mais 

indicadas para as estruturas que não sofrerão mudanças de utilização nem acréscimos de 

carregamentos, mais comum para edificações. As obras de restauração que visam devolver a 

integridade da estrutura fielmente às suas características originais são mais comuns em 

estruturas consideradas patrimônio histórico ou cultural. 

Quanto as técnicas utilizadas nas terapias, estas são inúmeras e avançam 

tecnologicamente com o desenvolvimento de novos equipamentos e materiais. Algumas delas 

já tem sua eficiência comprovada face aos resultados obtidos em experiências anteriores, uma 
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vez que a diversidade de danos e de ocorrência, dificulta a elaboração de normas próprias para 

recuperação e reforço. O monitoramento de estruturas recuperadas desponta como uma real 

possibilidade, cujos resultados são importantes para o estabelecimento de critérios mínimos 

de desempenho para novos trabalhos terapêuticos. 

As intervenções necessárias para restituir o desempenho da estrutura devem respeitar 

os pontos de vista técnico, econômico e sócio-ambientais. Todos esses parâmetros podem 

influir consideravelmente na decisão quanto a urgência de reparar ou reforçar. Aspectos 

estéticos também podem limitar as soluções, tendendo a restringir a concepção de soluções.  

 

Tentou-se destacar a importância ante a tomada de qualquer decisão há de uma 

inspeção preliminar, cujas atividades principais são:  revisão de desenhos, especificações e 

informes construtivos; levantamento geométrico da estrutura; anotação de flechas, 

deformações, deslocamentos e outras anomalias; realização de testes não destrutivos, com 

retirada de amostras. A inspeção preliminar deve ser complementada por uma inspeção 

detalhada, cujas atividades são praticamente as mesmas, porém mais apuradas.  

A manutenção preventiva ou corretiva deve ser uma atividade permanente afim de se 

amenizar a gravidade dos problemas patológicos e também os custos posteriores com reparos 

emergenciais.  

Apesar do montante significativo de obras de arte em concreto armado e protendido 

existentes no país que necessitam de reforços estruturais, esta pesquisa limitou-se às situadas 

na cidade de São Paulo e contou em seu estudo prático com as informações e dados 

fornecidos por profissional especialista experiente da área de recuperação e reforço.   

Com tudo o que foi exposto nesta pesquisa, pode-se dizer que existe uma relação 

íntima entre desempenho, qualidade, durabilidade, vida útil e sustentabilidade. Focando na 

durabilidade, ser sustentável é projetar as estruturas com qualidade, resistência e vida útil 

compatível com as suas necessidades de utilização, respeitando o meio ambiente e o usuário 

final. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – EVOLUÇÃO DAS PONTES E AS PREMISSAS DE PROJETO A CADA 

DÉCADA   

Fonte: Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias DNIT (2004) 
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ANEXO B – REPORTAGENS REFERENTES À ANOMALIA DO VIADUTO 

ENGENHEIRO ALBERTO BADRA   

Fonte: TECPONT (CAMINHA,2000,p.02-07)  
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ANEXO C – MEMORIAL DE CÁLCULO DOS REFORÇOS EXECUTADOS NO 

VIADUTO ENGENHEIRO ALBERTO BADRA   

Fonte: TECPONT (CAMINHA, 2013,p.10-18)  
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