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RESUMO 

 

Inúmeros são os fatores causadores de patologias em obras de arte. Obras estas 

que se encontram em condições muito propícias para o desenvolvimento de 

anomalias por estarem situadas em locais de contato direto com diversos agentes 

agressivos. Aliadas a tais peculiaridades, serviços de manutenção periódica se 

mostra ainda muito aquém pela imensa quantidade de obras de arte presentes na 

atual conjuntura. Na envoltória das obras públicas, esse item se torna ainda mais 

agravante, pois essa cultura de manutenção e prevenção não se desenvolveu como 

um dos fatores determinantes para o adequado funcionamento e durabilidade das 

obras. Com isso, este trabalho tem como objetivo principal mostrar uma metodologia 

para gestão de inspeções em galerias de águas pluviais e canais e ainda partindo 

deste ponto também exemplifica através de um modelo utilizado em serviços de 

inspeções em galerias e canais do município de São Paulo e analisa as principais 

patologias encontradas. Para isso, foram apontados também os aspectos gerais das 

obras de arte, mais especificamente aquelas voltadas à drenagem e relata as suas 

condições preocupantes no cenário nacional. Este trabalho também contribui em 

uma análise dos diversos agentes agressivos deteriorantes das estruturas de 

concreto e as principais patologias por eles motivadas mostrando seu 

desenvolvimento e evolução. 

Palavras-chave: Patologias. Obras de arte. Gestão. Inspeção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

There are many factors that cause pathologies in work of art. These works are very 

favorable for the development of anomalies because they are located in places of 

direct contact with various aggressive agents. Allied to these peculiarities, periodic 

maintenance is even far below the huge amount of works of art in the present 

conjuncture. In the envelopment of public work, this item is even more aggravanting 

because this culture of maintenance and prevention has not developed as one of the 

determining factors for the proper functioning and durability of the works. Thus, this 

work has as main objective to show a methodology for managing inspections of 

stormwater galleries and channels and still exemplifies this through a model used in 

service inspections at galleries and channels of São Paulo and analyses the main 

pathologies encountered. Thus, are also indicated the general aspects of works of 

art, more specifically those related to drainage and its conditions alarming reports on 

the national scene. This work also contributes an analysis of various agents of 

deteriorating concrete structures and the main pathologies motivated by them 

showing their development and evolution. 

Keywords: Pathologies. Works of art. Management. Inspection. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O estudo das patologias vem crescendo bastante, nos dia de hoje, devido a 

diversos fatores. As estruturas contemporâneas estão com características 

diferenciadas de estruturas mais antigas, apresentando um dimensionamento mais 

arrojado e de maneira mais precisa, através do auxilio de ferramentas 

computacionais, ganhando formas mais esbeltas, detalhes mais significativos e que 

precisam de uma qualidade de execução muito satisfatória para o desempenho 

adequado destas estruturas. 

Outro fator importante para a boa durabilidade das construções é a manutenção 

preventiva e programada, item que não se evoluiu juntamente com o grande 

desenvolvimento tecnológico que se ver passar na área da engenharia, 

principalmente quando se tem como referência as obras públicas. 

Os processos patológicos surgem desde a fase de concepção de projeto, no 

momento da execução ou ainda pela utilização de materiais bem aquém dos 

especificados em projetos. Tomando por base obras de arte como galerias de águas 

pluviais, canais, bueiros, pontes e etc., as patologias se caracterizam ainda pela 

incorreta utilização, meios altamente agressivos, falta de um programa de 

manutenção que aumente a vida útil da construção dentre outros fatores que 

contribuem para o desgaste e baixa durabilidade da estrutura. 

A caracterização das patologias em estruturas de concreto de obras de arte 

deve-se a diversos fatores, principalmente externos, como ambientes com alta 

agressividade, ataques de agente químicos, carreamento de microrganismos e 

bactérias que provocam reações à composição do concreto, ao próprio 

deslocamento da água pela construção, todos estes fatores motivados pelo 

abandono e falta de vistorias e inspeções nas obras. 

Então este trabalho pretende apresentar um estudo sobre as diversas patologias 

encontradas em estruturas de obras de arte motivadas pela água e agentes 

agressivos, e relatar métodos de inspeção e verificação bem como um plano de 

gestão, adotados para o descobrimento e diagnóstico destas anomalias que 

prejudicam o desempenho e a durabilidade destas estruturas. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Apresentar uma metodologia de gestão de inspeção de estruturas de concreto 

de galerias de águas pluviais e canais. 

  

1.1.2 Objetivo específico 

 

Analisar os aspectos das obras de arte; identificar os agentes causadores de 

deterioração; especificar as principais patologias provindas destes agentes; analisar 

a importância da manutenção e inspeção programada. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 Este trabalho, através dos objetivos propostos realizados se baseia na 

quantidade de ocorrências, cada vez maiores, de patologias encontradas em 

estruturas de obras de arte. Ocorrências estas que podem afetar consideravelmente 

a função e a durabilidade destas estruturas e ainda colocar um certo grau de perigo 

quanto a integridade dos usuários e dos serviços que as envolvem. 

 Esta pesquisa estará contribuindo para o conhecimento de uma metodologia 

de gestão para inspeções neste tipo de estrutura, tão quanto a descoberta das 

causas que provocam anomalias e que poderão ser usadas como embasamento na 

construção de outras estruturas evitando que tais patologias voltem a acontecer 

devido aos mesmos efeitos já encontrados em estruturas antigas. 

 Segundo Aguiar e Batista (2011, p. 81) tem-se: 

Com o passar dos anos, as estruturas de concreto das galerias de 
águas pluviais utilizadas nos sistemas de macrodrenagem urbana 
sofrem um desgaste gradual pelo escoamento das águas, que, 
normalmente, possuem sedimentos sólidos, esgotos clandestinos e 
contaminações químicas oriundas de efluentes industriais. 

 
 Então, este trabalho tem o sentido de colaborar quanto ao estudo deste 

desgaste em que estão submetidos as estruturas, visando ser um referencial quanto 

ao aprofundamento de patologias envolvidas. 
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 Ainda, de acordo com Lourenço et al. (2009), a ocorrência de problemas 

patológicos é um fenômeno comum dentre as pontes e viadutos em todo mundo, sendo que 

elas apresentam mais condições para o aparecimento de patologias por estarem em 

condições mais críticas e, em alguns casos, não são verificados programas eficientes de 

manutenção. 

A construção de elementos bem mais resistentes a agentes causadores de 

anomalias traria menos custos com manutenção e interceptação. É capaz de gerar 

um conforto técnico e visual mais intenso em relação as pessoas e bens que as 

englobam e também reduzir os efeitos agressivos que as reações químicas trazem 

ao meio ambiente. 

Muller (2004, p. 14) enfatiza que: 

[...]é de suma importância que os engenheiros conheçam os diversos 

agentes e mecanismos que influenciam na redução da vida útil 
prevista para as obras de arte de engenharia, pois, a partir destes 
conhecimentos, devem ser tomadas decisões e considerados 

procedimentos para a recuperação com êxito destas obras. 
 

Com isso, esta pesquisa busca enfatizar com exatidão esta declaração, 

colocando em pauta fatores deteriorantes como a água e os agentes agressivos 

capazes de reduzir o tempo de vida de uma estrutura e a partir daí analisar a 

manutenção preventiva como fonte geradora de períodos de vida mais prolongados, 

implantados por metodologias de gestão de serviços de inspeções que controlam 

todo o ciclo de vida da obra. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho adotará o método de pesquisa bibliográfica e o levantamento 

documental.  

A partir da pesquisa bibliográfica se consegue coletar todas as informações 

necessárias para o desenvolvimento do trabalho, como relatos científicos já 

publicados sobre estudos em estruturas específicas de galerias pluviais, pontes, 

canais e bueiros bem como estudos sobre anomalias provocadas pela água e 

agentes agressivos presentes nestas estruturas. Com o levantamento documental é 

possível analisar os relatórios publicados, investigações e perícias feitas em diversas 

estruturas que contenham patologias como deterioração, desgaste, corrosão e 

outras provocadas por resíduos agressivos.  
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 Como instrumento de pesquisa prático será analisado um Resumo Técnico de 

Diagnóstico, que trará a tona os dados obtidos pelos estudos e inspeções realizados 

através de investigações de estruturas de galerias e canais do Município de São 

Paulo registrando as anomalias existentes. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho encontra estruturado em sete seções. 

A Seção 1 apresenta a Introdução, que é composta pelos seguintes itens: texto 

de conceituação e caracterização do tema; Objetivos; Justificativa; e Metodologia. 

A Seção 2 aborda sobre os aspectos das obras de arte com o enfoque maior em 

estruturas de drenagem, relando sobre suas definições, importância e função física. 

E ainda retrata o estado e as condições atuais das estruturas de concreto de obras 

de arte no cenário público nacional. 

A Seção 3 desenvolve um estudo sobre os possíveis agentes causadores de 

deterioração, analisa a água e o próprio aspecto da estrutura como um fator muito 

relevante no aparecimento de anomalias. 

A seção 4 aborda sobre as principais patologias provindas destes agentes 

agressivos, suas origens e manifestações, e indicará sua classificação em relação 

as estruturas de concreto. 

A Seção 5 retrata parâmetros sobre manutenção, inspeção e diagnósticos nas 

estruturas de obras de arte e enfatizará a importância da manutenção programada 

principalmente em obras públicas. 

A Seção 6 discutirá os resultados do Resumo Técnico de Diagnósticos, 

analisando estatisticamente os principais danos e tipos de patologias encontradas 

em um conjunto de galerias e canais do Município de São Paulo e apresentará uma 

metodologia de gestão para inspeções. 

A Seção 7 relatará as considerações finais do trabalho e indicará sugestões para 

projetos futuros. 
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2 ASPECTOS GERAIS DAS OBRAS DE ARTE 

 

2.1 DEFINIÇÃO E IMPORTÃNCIA FÍSICA 

 

 Ao longo dos tempos, o homem sempre teve a necessidade de se deslocar e 

de transpor rios ou quaisquer tipos de obstáculos. A partir disto esta necessidade foi 

se tornando realidade graças a criação de estruturas que tornassem possível este 

deslocamento. Estruturas estas inicialmente criadas pelo próprio empirismo, intuição 

e grande inspiração das pessoas, utilizando materiais que encontravam de forma 

natural no meio em que viviam. 

 Com a descoberta de novos materiais de construção, como o concreto, o aço 

e os compósitos, estas estruturas passaram a ter um desempenho mecânico e 

hidráulico muitos satisfatórios, o que evidenciaram o surgimento de grandes 

construções e o aumento considerável de obras de arte. 

 Dentro do contexto de obras de arte, estruturas hidráulicas se desenvolveram 

de maneiras surpreendentes, com uma função principal de escoamento controlado 

das águas pluviais. Estas obras são denominadas de obras de drenagens. 

 Drenagem é definido como um sistema que é responsável pelo transporte de 

águas pluviais de forma planejada e que é constituído por elementos capazes de 

captar e transportar a águas das chuvas sem que elas acarretem transtornos ao 

meio e comunidade que as circundam, como alagamentos e inundações. 

 Segundo Ramos et al. (1999) esses elementos fazem parte do conjunto de 

melhoramentos públicos existentes em uma área urbana e ainda possuem uma 

característica única por não terem solicitação permanente, ou seja, esses elementos 

possuem características de funcionamento durante e após as ocorrências de 

tormentas. 

 Os sistemas de drenagem em áreas urbanas são divididos em 

microdrenagem e macrodrenagem. 

 Segundo Antunes e Dias (2010) microdrenagem é definida pelo sistema de 

condutos pluviais e canais em um loteamento ou rede primária urbana e projetado 

para atender a drenagem de precipitações com risco moderado. A macrodrenagem 

envolve sistemas coletores de diferentes sistemas de microdrenagem. Este sistemas 

de macrodrenagem envolvem áreas de pelo menos 2 km² ou 200 ha, mas não 
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devem ser levados como valores absolutos, visto que as áreas urbanas são 

representadas de diversas configurações. 

 A Microdrenagem Urbana é composta dos seguintes elementos hidráulicos:  

pavimentos das ruas; sarjetas e sarjetões; bocas de lobo; caixas de ligação; galerias 

de águas  pluviais; poços de queda; poços de visita e canais de pequenas 

dimensões. 

 O desenho 1 representa um esquema clássico de microdrenagem 

identificando seus principais elementos e a fotografia 1 exemplifica esse sistema 

mostrando uma galeria de águas pluviais usada no Parque Dr. Fernando Costa, São 

Paulo. 

 

Desenho 1 – Esquema clássico de microdrenagem. 

 

Fonte: Krolow (2010). 
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Fotografia 1 – Tubulação de drenagem pluvial do Pq. Dr. Fernando Costa, SP. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2011). 

 

 A Macrodrenagem Urbana é composta por várias estruturas hidráulicas, que 

compreendem em: emissários em condutos circulares ou canais com diferentes 

geometria que englobam maiores dimensões; obras de extremidade para dissipação 

de energia  hidráulica em regiões suscetíveis a erosão acelerada; reservatórios de 

detenção  para amortecimento de cheias; retificação e dragagem de córregos e rios; 

diques e polders nas zonas inundáveis de rios urbanos; barragens para  

estabilização de vales receptores em regiões com erosão acelerada e quaisquer 

tipos de estruturas que tem como função receber as contribuições dos sistemas de 

microdrenagem. 

 Nas fotografias 2 e 3 a seguir tem-se alguns exemplos de canal a céu aberto 

com a geometria trapezoidal e uma galeria retangular fechada. Um reservatório de 

detenção está exemplificado pela fotografia 4. 
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Fotografia 2 – Canal trapezoidal - Córrego Pirajuçara, São Paulo. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2012). 

 

Fotografia 3 – Galeria retangular fechada em Carapicuíba, São Paulo. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2012). 
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Fotografia 4 – Reservatório localizado em Embu, São Paulo. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2012). 

 

 Embora independentes, as obras de macrodrenagem mantém um estreito 

relacionamento com o sistema de microdrenagem urbano, devendo ser planejadas  

conjuntamente no estudo de uma determinada área (GEMANQUE E NEGRÃO, 

2010). 

 

2.2 CONDIÇÕES ATUAIS DAS OBRAS DE ARTE NO BRASIL 

 

 Em se tratando de obras de arte, deve-se preocupar principalmente por serem 

em sua grande maioria obras públicas. Segundo Vitório (2006) as obras públicas no 

Brasil não se desenvolveram com uma cultura de manutenção, tanto nos níveis 

federal, estadual e municipal, fazendo com que os órgãos públicos se preocupem 

principalmente com a execução e deixando muito a desejar com aspectos 

relacionados à conservação das mesmas. 
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 Com simples observações nas inúmeras estruturas de obras de arte do país, 

é notável o grande número de obras abandonadas, sem qualquer tipo de intervenção 

a anos após sua conclusão, estruturas geradoras de um desconforto visual intenso, 

processos patológicos de diferentes tipos e estruturas condenadas abertas para a 

utilização do usuário ou outro fim para qual se destinou. 

 O cenário atual é muito preocupante. Na envoltória das obras de drenagem, 

suas condições refletem a condição geral das obras de arte. Muitas estão fora de 

controles de manutenção e conservação, o que as deixam em estados críticos 

quanto a sua durabilidade e função. Estas obras por terem características 

subterrâneas, estar sempre em contato com agentes altamente agressivos, 

apresentarem dificuldades para uma execução com qualidade por sempre estarem 

localizadas em córregos, fundo de valas entre outros possuem ainda mais a 

susceptibilidade de se degradar com o tempo. O que faz delas importantíssimas 

quanto a um controle periódico de suas condições. 

 Na fotografia 5 abaixo, está demonstrada a peculiaridade da execução na 

construção de um canal na cidade de São Paulo, onde mostra a obra sendo feita 

dentro de um córrego e envolta por materiais contaminantes como o lixo. 

 

Fotografia 5 – Execução de canal – Córrego Pirajuçara, São Paulo. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2012). 

 



 19 
 

 As obras de arte nacionais estão em estados críticos por falta de uma 

fiscalização que não se mostra rotineira em boa parte dos estados brasileiros. Na 

maioria dos casos este trabalho só é feito quando aparecem danos estruturais 

graves e bem visíveis. 

 Diversos são os exemplos de obras em situações graves, as fotografias 6 e 7 

refletem esta situação de abandono e falta de vistorias e inspeções periódicas nas 

as obras públicas. E ainda mostram como muitas estruturas continuam abertas aos 

usuários mesmo com danos representativos e diversos problemas patológicos 

graves. 

 

Figura 6 – Ala de ponte descalçada – Avenida do Estado, São Paulo. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2012). 
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Fotografia 7 – Galeria assoreada e comprometida estruturalmente situada no 

bairro do Campo Limpo, São Paulo. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2012). 

 

 Com isso, é muito importante conhecer e estudar sobre os agentes 

comprometedores que provocam diversos processos patológicos nas estruturas, sua 

origens para prever as manifestações e como eles evoluem afim de garantir um 

sistema de manutenção periódica que possibilite melhorar as condições das obras. 
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3 ORIGEM DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

 

 Quando se fala em obras de engenharia civil, especialmente vinculadas as 

obras de arte, no decorrer de sua vida útil vão passando por diversas interações com 

o meio ambiente e diferentes solicitações de esforços, sofrendo de maneira gradual 

desgastes ao longo do tempo.  

 Estas estruturas ligadas as obras hidráulicas estão sujeitas a diversos 

mecanismos que colocam em riscos sua durabilidade, funcionalidade e função 

estrutural. Segundo Santos (2008) durabilidade é a capacidade de manter a 

funcionalidade de um determinado produto, componente, elemento estrutural ou 

construção durante um determinado tempo e funcionalidade é a capacidade que 

esse elemento tem para cumprir as funções para os quais foi construído. 

 Muitos autores vêm analisando e estudando todo ciclo construtivo de uma 

obra na procura de obter informações possíveis para quantificar e elaborar 

estatísticas que demonstram em que fase da construção ocorrem as falhas passíveis 

de gerarem patologias. O quadro 1 abaixo mostra a distribuição percentual da 

origem das patologias nas regiões brasileiras, apontando a execução como principal 

geradora, seguido por falha de planejamento e projeto (DÓREA E SILVA, 1999 apud 

MATTOS, 2002). 

 

Quadro 1 – Índices de patologias em estruturas de concreto armado no Brasil 

 

Fonte: Dórea e Silva (1999, p. 615) apud Mattos (2002, p. 30). 
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 Inúmeras são as falhas possíveis de ocorrer durante a etapa de concepção da 

estrutura. Elas podem se originar durante o estudo preliminar (concepção e 

lançamento da estrutura), na execução do anteprojeto, ou durante a elaboração do 

projeto de execução, também chamado de projeto final de engenharia. Na etapa da 

execução, podem ocorrer falhas das mais diversas naturezas, associadas a causas 

tão variadas como a falta de condições locais de trabalho, não capacitação 

profissional da mão-de-obra, inexistência de controle de qualidade de execução, má 

qualidade de materiais e componentes, irresponsabilidade técnica e até mesmo 

sabotagem. (SOUZA e RIPPER, 1998). 

 Ainda de acordo com Sousa e Ripper (1998) acabadas as etapas de 

concepção e de execução, e mesmo quando as mesmas foram executadas com 

qualidade adequada, as estruturas podem vir a apresentar problemas patológicos 

originados da utilização errônea ou da falta de um programa de manutenção 

adequado. 

 De maneira geral as patologias se manifestam de forma externas permitindo 

assim sua visualização e verificação. Tais anomalias podem ser caracterizadas de 

acordo com a função do componente onde se manifestam, podendo ser estruturais 

ou não estruturais e se originam por influencia de diversos agentes, onde sua 

atuação tanto isolada ou em conjunto podem trazer inúmeros problemas às 

estruturas por onde atacam.  

  Segundo Gentil (2003) as estruturas de concreto podem sofrer deterioração 

por processos biológicos, químicos, físicos ou mecânicos. Sendo que na prática esta 

degradação raramente é devido a uma única causa, no qual em estágios avançados 

de deterioração, mais de um fenômeno deletério está em ação (MEHTA E 

MONTEIRO, 1994). 

 Os meios de deterioração estão diretamente relacionados ao acesso e 

movimentação da água, que ao penetrar no interior do concreto levam consigo os 

agentes agressivos. Com isso a água é considerada como um fator preponderante 

nos processos físicos e químicos de deterioração, agindo como um veículo de 

transporte de íons agressivos. 

A água, considerada como solvente universal, está envolvida na 
maioria dos processos de deterioração, e, em sólidos porosos, como 
o concreto, a permeabilidade do material à água habitualmente está 
ligada à sua degradação (VILASBOAS, 2004,  p. 24). 
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 A seguir são detalhados os processos deteriorantes das estruturas de 

concreto bem como os agentes envolvidos a cada um. 

 

3.1 ORIGEM BIOLÓGICA 

 

 Na prática o mais significativo ataque biológico ao concreto das estruturas 

hidráulicas, principalmente galerias de águas pluviais, é o que ocorre devido a 

presença de esgotos lançados nos fluxos de água, normalmente de forma 

clandestina (AGUIAR e BAPTISTA, 2011). 

 Segundo Costa (2009) a degradação do concreto ocorre através da 

acidificação da água acarretada pela presença de microorganismos. Este tipo de 

reação pode ocorrer em estruturas em contato com águas poluídas ou devida à 

atividade metabólica de diversas espécies de algas ou fungos que tendem a oxidar o 

enxofre originando a erosão da pasta de cimento e consequentemente a corrosão 

das armaduras. 

 Os agentes biológicos de deterioração no concreto são compostos pelos 

fungos e bactérias encontrados nos esgotos cloacais como os bacilos Thiobacillus 

thioparus e Thiobacillus concretivorus. Ainda sim, vários vegetais também podem 

oferecer riscos ao concreto, pois eles impregnam na superfície das estruturas 

através de suas raízes que são capazes de provocar forças que resultam em 

quadros fissuratórios. 

 Nos esgotos, em condições anaeróbicas, as bactérias produzem ácido 

sulfídrico, composto de pouca agressividade ao concreto. Ao escapar de dentro do 

esgoto para o ar, o ácido sulfídrico vai colocar-se ao alcance de bactérias aeróbicas, 

que habitam na superfície livre do esgoto. Estas bactérias transformam o ácido 

sulfídrico em ácido sulfúrico, que é bastante agressivo ao concreto, dando-se um 

ataque de ácidos de sulfatos, que vai provocar uma rápida degradação da superfície 

livre interna da estrutura de concreto em contato com o esgoto, com velocidades de 

ataque na ordem de 5 a 10 mm por ano (AGUIAR E BAPTISTA, 2011). 

  O diagrama 1 a seguir detalha todo esse mecanismo de corrosão pela 

ação biológica. 
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Diagrama 1 – Mecanismo de corrosão 

 

Fonte: M. Couto; Moreira e P. Couto (2007, não paginada). 

 

 Segundo Hauenstein (2009) o processo da deterioração biológica ocorre 

devido a interação de alguns fatores variáveis, sendo eles: a presença de água, 

fonte vital para sobrevivência e reprodução das espécies; nutrientes, que  seleciona 

os tipos de microorganismos ; fatores ambientais, como temperatura e valores de 

potencial de hidrogênio (pH) que favorecem para o desenvolvimento dos seres; e 

agentes biológicos viáveis. 

 Na fotografia 8 a seguir nota-se uma estrutura de concreto deteriorada por 

uma corrosão biogênica e impregnadas por raízes e plantas. 
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Fotografia 8 – Degradação do concreto por corrosão biogênica. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 

 

3.2 ORIGEM QUÍMICA 

 

 Os compostos presentes no concreto endurecido são geralmente atacados 

por água e por muitas soluções salgadas e ácidas. 

 Felizmente, em muitas estruturas hidráulicas, a ação deletéria sobre uma 

estrutura de concreto com uma baixa permeabilidade é lenta e passa-se 

despercebido. No entanto, existem situações em que o ataque químico ataque pode 

se tornar grave e acelerar o processo de deterioração do concreto (GRAHAM, 1998). 

 Os meios ácidos podem resultar na deterioração das superfícies expostas das 

estruturas de concreto. Esses meios ácidos podem ser encontrados desde baixas 

concentrações, originadas de águas minerais livres, até em elevadas concentrações 

resultantes de muitos processos químicos naturais de vegetais e plantas.  Em outra 

via, ambientes alcalinos também podem resultar na deterioração do concreto. Solos 

alcalinos contendo sulfatos de magnésio, sódio e potássio, na presença de umidade, 

formam compostos químicos que absorvem água e se expandem. 

 As reações que provocam o desgaste nas estruturas do concreto são listadas 

a seguir. 

a) Carbonatação 

 Este fenômeno consiste na diminuição da alcalinidade do cimento, em função 

da reação do hidróxido de cálcio com compostos do meio, produzindo principalmente 
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sais de cálcio. Esse processo se mostra altamente prejudicial às estruturas de 

concreto, pois determina uma fragilidade no cimento e também expõe as armaduras 

ao contato com o meio (ALVES, 2010), conforme reação abaixo.  

 

CO2+H2O+Ca(OH)2  CaCO3+H2O 

 

 O seu desenvolvimento depende do teor de umidade da estrutura, da 

umidade relativa ambiental, da concentração de CO2 no ar, do tipo de cimento e da 

razão água /ligante do concreto. Este fenômeno, corresponde à transformação do 

cimento em calcita, sendo acompanhada de uma reduzida variação do volume e de 

uma diminuição do ph do concreto que passa de valores da ordem dos 12,5 a cerca 

de 9. Esta diminuição da alcalinidade origina o desaparecimento da proteção que o 

concreto exercia em torno das armaduras, ficando desprotegidas dos fenômenos de 

oxidação. Em concretos de boa qualidade o processo de carbonatação é lento, 

correspondendo a cerca de 1mm por ano (BELEZA, 1996 apud COSTA, 2009). 

b) Ataque pela água doce e meios ácidos 

 Águas de rios de montanhas e lagos de degelo por exemplo, não contém 

quase nada dissolvido, portanto possuem grande facilidade para decompor por 

hidrólise os componentes da pasta endurecida, fenômeno chamado de ataque por 

água pura 

 Segundo Costa (2009) a água pura pode ter um pH mais ácido devido à 

presença de poluentes industriais, de dióxido de carbono ou ácidos orgânicos ou 

inorgânicos, tornando-se mais agressiva. E ainda relata os problemas das águas 

ácidas como: contribuição para a eliminação dos produtos hidratados por lixiviação 

devido à acidez da água; formação de compostos expansivos do concreto devido à 

reação dos íons sulfatos com os compostos do cimento; despassivação das 

armaduras e início da sua corrosão devido à infiltração dos íons cloreto e da 

carbonatação do cimento pelo dióxido de carbono dissolvido. 

c) Ação dos cloretos 

 O ataque por cloretos é um dos problemas mais sérios que podem ocorrer 

nas estruturas de concreto armado. Neste processo, os íons apresentam a 

capacidade de romper a camada de óxido que protege as armaduras em estruturas 

de concreto, ao mesmo tempo em que facilitam a dissolução do cimento. Assim, 

expõem a armadura a variados mecanismos de deterioração que, em geral, são 
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processos puramente químicos ou eletroquímicos (ALVES, 2010). Os cloretos que 

são encontrados no concreto advêm normalmente da água do mar, de alguns 

aceleradores de pega ou ambientes que contenham cloro como as piscinas. 

d) Ataque pela água do mar 

 A deterioração do concreto pelo ambiente marinho deve-se as reações 

químicas que ocorrem entre a pasta do cimento e os sulfatos de magnésio, cálcio e 

potássio e também pelas reações resultantes do cimento com os cloretos de sódio, 

magnésio e potássio. Estas reações podem dar origem a uma diminuição da 

resistência do concreto e o inicio da corrosão das armaduras. 

e) Reações expansivas internas 

 Estas reações são caracterizadas pela decomposição do concreto gerando 

um aumento do volume interno, o que pode acarretar na decomposição química e 

destruição física da estrutura. Dentre elas estão: 

 - Ataques por sulfatos; 

 Segundo Costa (2009) a reação sulfática é uma reação química interna do 

concreto causada pela ação dos sulfatos provenientes do meio exterior ou dos 

agregados com presença de cal e os aluminatos da pasta de cimento. Como produto 

desta reação resulta a formação de taumasite e etringite 

(3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O) que provoca a expansão do concreto. Esta variação 

de volume, expande, pressiona e rompe a matriz de cimento originando o 

aparecimento de fissuras, a desintegração à superfície e por sua vez a deterioração 

do concreto. Este processo é representado esquematicamente pelo desenho 2 a 

seguir. 

 

Desenho 2 – Reação entre o concreto e os íons sulfato. 

 

Fonte: BELEZA (1996) apud Costa (2009, p. 56). 
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 Os sulfatos podem existir em solos (gipsita), em efluentes industriais, em 

produtos para agricultura (sulfato de amônio) e na água do mar. Na fotografia 9 

pode-se observar uma estrutura de concreto atacada por reações sulfáticas pela 

presença do ambiente marinho. 

 

Fotografia 9 – Ação dos sulfatos pela água do mar. 

 

Fonte: Medeiros (2010, p.08). 

 

- Reações Álcali-Agregado (RAA); 

 Estas reações se resultam da interação entre os álcalis (óxido de sódio e 

óxido de potássio), na presença de água, com a sílica ou os carbonatos presentes 

nos agregados, gerando resíduos muitos expansivos. Elas podem ser classificadas 

em três tipos: reação álcali-sílica; reação álcali-silicato; reação álcali-carbonato. 

 A reação álcalis-sílica é uma reação química interna do concreto que se dá 

entre os álcalis do cimento ou dos agregados e a sílica de certos agregados reativos. 

A deterioração do concreto provocada por esta reação deve-se à influência em 

simultâneo de diferentes fatores, tais como, a presença de sílica reativa nos 

agregados, a um teor elevado de álcalis na solução intersticial do concreto e à 

existência de um ambiente húmido. As zonas mais sensíveis das estruturas são as 

zonas em contato com a água, expostas às intempéries ou com deficiente drenagem 

ou não estanques. A expansão provocada pelo gel resultante desta reação 

dificilmente pode ser interrompida (COSTA, 2009). 

 A reação álcali-silicato é uma reação mais lenta que álcali-sílica pelo fato de 

os minerais reativos estarem de formas mais disseminadas em sua matriz e também 
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pela presença do quartzo deformado. Segundo Lima (2009) a reação inicia quando 

os hidróxidos alcalinos reagem com os silicatos e agrega-se entre a pasta do 

cimento e o agregado constituindo um gel expansivo, desenvolvido por um ambiente 

úmido. 

 Segundo Valduga (2002) apud Lima (2009) a reação álcali-carbonato é uma 

reação diferenciada da outras duas anteriores. Nesta reação vai ocorrer a 

desdolomização entre os agregados através da combinação dos álcalis do cimento 

com os hidróxidos de magnésio.  Esta singularidade se relata na não formação do 

gel expansivo, e sim no enfraquecimento da zona de transição entre os agregados e 

a pasta de cimento, o que pode acarretar em fissuras motivadas pela falta de 

aderência entre os materiais. 

 As manifestações deteriorantes ocasionadas por essas reações, de maneira 

geral, se manifestam através de mapas de fissurações bastante visíveis como 

mostrado na fotografia 10. 

 

Fotografia 10 – Mapa de fissurações provocados pela RAA. 

 

Fonte: Medeiros (2010, p. 07). 

 

 - Corrosão das armaduras. 

 A corrosão das armaduras é considerada por muitos autores como um dos 

principais problemas ocorridos nas estruturas de concreto armado e que afetam 

diretamente os aspectos quanto a sua durabilidade. 

 Esta corrosão é um fenômeno eletroquímico que necessita de: água, que vai 

atuar como eletrólito; do ar, através do fornecimento do oxigênio (O2); e dos íons 
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negativos como o Cl  , O    e  O    ou metais diferentes em contatos com o aço. A 

interação de todos esses fatores resulta na micropilha ou célula de corrosão que 

agravará no desgaste e deterioração da estrutura. 

 O concreto novo normalmente se encontra com um pH em torno de 12,5, 

deixando as armaduras em um ambiente passivo a corrosão. Com o tempo, através 

do contato da estrutura com ambientes úmidos e gases ácidos esse pH abaixa para 

valores próximos a 9, ambiente considerado favorável para a corrosão. Este 

processo é chamado de despassivação das armaduras, e ela pode ocorrer por meio 

de dois mecanismos: pela carbonatação e pela presença de íons de cloreto. 

Quando as condições de serviço se modificam, e o concreto se 
altera através da penetração de substâncias agressivas, ocorre 
o rompimento da película passivante, e inicia- se a corrosão 
das armaduras. Os óxidos expansivos, gerados na corrosão, 
ocupam um volume várias vezes maior que o volume do aço 
original, causando fissuras e destacamento da camada de 
cobrimento, facilitando o ingresso de mais agentes agressivos 
(LAPA, 2008, p. 24). 

 
 A corrosão das armaduras pode ser classificada em: corrosão generalizada, 

quando ocorre devido a uma perda uniforme da película de passivação; corrosão por 

pite, caracterizada pela dissolução localizada da película passivadora; e corrosão 

sob tensão fraturante, caracterizada por ocorrer em aços submetidos a fortes 

tensões, como em concretos protendidos, provocando uma microfissura que pode se 

progredir na ruptura brusca do metal. O desenho 3 apresenta as formas de corrosão 

do aço e os fatores que as provocam. 

 

Desenho 3 – Tipos de corrosão das armaduras e fatores que provocam. 

 

Fonte: Andrade (1992) apud Laner (2001, p. 44). 
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3.3 ORIGEM FÍSICA E MECÂNICA 

 

 As alterações físicas são originadas devido às sobrecargas e solicitações 

excessivas a capacidade projetada, devido ao choque térmico, à fricção e à retração. 

a) Tensões térmicas 

 A temperatura pode ser considerada como uma das ações agressivas 

associadas ao meio ambiente. A sua variação provoca uma mudança volumétrica 

nas estruturas do concreto, que segundo Lapa (2008) essas variações bruscas de 

temperatura ocasionam danos nas estruturas pelo fato da temperatura da superfície 

se ajustar mais rapidamente do que a do interior provocando choques térmicos, 

sendo muitas vezes responsável pelo destacamento da superfície. 

b) Ciclos de gelo e degelo 

 As estruturas submetidas as temperaturas que provocam a congelação e a 

descongelação da água estão susceptíveis a esse mecanismo de degradação.  Os 

efeitos deste fenômeno vão depender do estado de endurecimento do concreto. 

Quando a água congela antes do endurecimento, a hidratação do cimento será 

suspensa até o descongelamento do mesmo, mas não acarretara em danos e nem 

em grandes perdas na resistência final. No entanto, quando o congelamento 

acontece após o estágio inicial do endurecimento, sem que tenha atingido sua 

resistência final, acarretara em perdas significativas de sua resistência, ocasionada 

pela expansão do volume devido ao congelamento. Processo que pode gerar 

tensões, fissuras e desagregações.   

 Segundo Costa (2009), estes fenômenos ocorrem principalmente nas 

superfícies horizontais que estão expostas à água, ou em superfícies verticais que 

estão nas linhas de água em elementos submersos.  

 No Brasil, este fenômeno é muito pouco observado devido às condições 

climáticas tropicais presentes quase que em toda extensão territorial. 

c) Ação do fogo 

 Quando as patologias são originadas pela presença do fogo, situações não 

muito comuns de acontecerem em obras hidráulicas, podem provocar alguns danos 

nos materiais estruturais e seus elementos. O concreto quando submetido às 

elevadas temperaturas, perde humidade, provocando rebentamentos de pequenas 

partes de concreto e induzindo a ocorrência de microfissuração, descasques e 

escamação. As elevadas mudanças de volume nos elementos submetidos a ação 
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das altas temperaturas, podem originar a ocorrência de fenômenos de distorção, 

encurvamento e fendilhação (Costa, 2009). 

 Mehta et al (1994) apud Laner (2001, p. 37) descreve o processo da 

desidratação pela ação do fogo. 

Quando a temperatura atinge 300º C, a água entre as camadas  de 
C-S-H e parte da água quimicamente combinada do C-S-H e do 
sulfato-aluminato hidratado também será perdida. A desidratação 
adicional da pasta de cimento devido à decomposição do hidróxido 
de cálcio começa a cerca de 500 graus centígrados, embora seja 
preciso temperaturas de 900 graus centígrados para decomposição 
completa do C-S-H. 

 As armaduras começam a perder sua resistência a cerca de 400º C, podendo 

haver uma ligeira elevação com temperaturas inferiores 

 O conhecimento dos agentes deteriorantes propicia a descoberta dos 

processos patológicos provindos dos mesmos, que a partir disso a caracterização 

bem com os meios de como eles podem ser visualizados nas estruturas de obras de 

arte são possíveis de relatar e estudar. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DAS PATOLOGIAS 

  

 O aparecimento de anomalias nas estruturas de concretos de obras de arte é 

quase que inevitável, manifestando de formas distintas dependendo da origem e 

elemento em que se manifestam. 

 Segundo Costa (2009), muitas das patologias devem-se essencialmente à 

ausência de manutenção das obras, correspondendo normalmente às anomalias de 

índole não estrutural, mas também podem ser resultantes de um mau 

comportamento da estrutura ou dos materiais constituintes. 

 A caracterização das patologias é de fundamental importância para o 

processo de recuperação das estruturas, a seguir são listados as principais 

patologias envolvendo as obras de arte, suas definições e características. 

  

4.1 ARMADURAS EXPOSTAS 

 

 Esta patologia é caracterizada através da exposição das armaduras 

pertencentes a peça. Possíveis causas podem originar tal anomalia, dentre elas se 

destacam a corrosão das armaduras, ninhos de concretagem devido a erros no 

lançamento e adensamento do concreto, sobrecarga lançada na estrutura 

ocasionado algum tipo de deformação, cobrimentos das armaduras não compatíveis 

com o grau de agressividade do local em que se encontra a estrutura, destacamento 

do concreto e o desgaste superficial motivadas pela abrasão e cavitação. 

 A fotografia 10 abaixo trás a imagem de uma estrutura de galeria com as 

amaduras expostas. 

 

Fotografia 10 – Armaduras expostas em laje de teto de galeria. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 
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4.2 DESGASTE POR ABRASÃO 

 

 Segundo Medeiros (2005) a abrasão pode ser definida como o desgaste por 

atrito entre um sólido e o concreto. De maneira geral, se falando em estruturas 

hidráulicas, este atrito ao longo do tempo ocasiona desgastes superficiais, que são 

vistos como perda de seção do material exposto podendo afetar de forma 

considerável a espessura total do elemento estrutural. 

 Logo, esta patologia é caracterizada pela redução na espessura da estrutura, 

ocorridas geralmente pelo carreamento de partículas sólidas (materiais abrasivos) 

como argila, areia, cascalho e etc. Leonardo (2002) apud Aguiar e Baptista (2011) 

‘’considera materiais abrasivos como, aqueles, que por serem mais duros, são 

capazes de arrancar por fricção as partículas de outros corpos’’. 

 Em obras de galerias e canais estes detritos transportados pela água podem 

variar desde seus tipos até sua dureza, podendo ser areias, pedras, escombros, 

cascalhos, restos vegetais entre outros. A aparência de uma estrutura que sofreu 

desgaste por abrasão é normalmente polida e lisa, o que a torna fácil sua percepção 

e diferenciação com relação ao outros desgastes. 

 Segundo Graham (1998), a taxa do desgaste provocado por esta patologia é 

dependente de um certo número de fatores que incluem o tamanho, a forma, a 

quantidade e a dureza das partículas que estão sendo transportadas, a velocidade 

da água e a qualidade do concreto. 

 Aguiar (2000) enumera algumas causas possíveis para este tipo de 

deterioração: 

d) Presença de partículas sólidas abrasivas; 

e) Baixa resistência do concreto; 

f) Uso de agregados inadequados; 

g) Acabamento inadequado do concreto. 

 Na fotografia 11 adiante encontram-se duas situações de desgaste por 

abrasão em galerias de água pluviais, onde nota-se significativas perdas de seções 

nas estruturas. 
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Fotografia 11 – Aspecto polido da laje de piso de uma galeria devido ao 

processo de abrasão. 

 

Fonte: Aguiar e Baptista (2011, p. 82). 

 

 A erosão por abrasão atinge principalmente a laje de piso e a parte inferior 

das paredes das galerias de água pluvias e canais, por causa do carreamento cons-

tante de partículas sólidas em suspensão (AGUIAR; BAPTISTA, 2011). 

 Segundo Aguiar e Baptista (2011) os problemas causados por este tipo de 

desgaste, com o passar do tempo, contribui de maneira decisiva para a degradação 

das estruturas de concreto, pois conforme vão ocorrendo os desgastes, há a 

redução de espessura dos pisos e paredes das estruturas de concreto. Outro 

problema é a influencia no comportamento hidráulico que este tipo de patologia pode 

gerar, pois como as armaduras ficam expostas e salientes acima da linha d’água, 

podem causas barreiras físicas com o acúmulo de lixo e detritos, reduzindo a 

velocidade de escoamento da água. 

 

4.3 DESGASTE POR CAVITAÇÃO 

 

 A cavitação é tida como um dos fenômenos mais complexos por muitos 

autores e é entendida por um processo de erosão motivada por grandes velocidades 
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de escoamento da água a partir de estruturas com superfícies irregulares e 

geometria que provocam mudanças bruscas e repentinas na direção do 

escoamento. 

 A norma DNIT 09/2006 fala que: 

Os concretos de boa qualidade têm excelente resistência a fluxos 
constantes de alta velocidade de  água pura, mas fluxos não lineares, 
a velocidades acima  de 12m/s, em ambientes abertos, podem 
causar uma  erosão severa do concreto, devida à cavitação. 

 

 Esta patologia é caracterizada sempre que for verificada uma redução na 

espessura da estrutura, a partir da superfície de contato interna da estrutura, seja 

em galerias, canais ou qualquer tipo de obras hidráulicas, provocado pela formação 

de bolhas de vapor sobre pressão, nas regiões de degraus, que junto com o fluxo de 

água em alta velocidade e pressão, causam impactos na superfície do concreto 

(AGUIAR, 2000). 

 Os efeitos patológicos, relacionados em estruturas de drenagem, da cavitação 

sempre ocorre a jusante da fonte que o provocou, afirma Aguiar e Baptista (2011) e 

ainda comenta que dentre estas fontes estão as mudanças bruscas na direção do 

escoamento, superfícies irregulares e principalmente em degraus encontrados em 

galerias e canais. 

 Segundo Graham (1998), as bolhas de cavitação vão crescendo e se 

deslocando com o fluxo da água para uma área onde o campo de pressão irá causar 

seu colapso, podendo iniciar aí os problemas da cavitação. Quando uma bolha 

implode ou colapsa perto ou contra uma superfície sólida, uma pressão 

extremamente elevada é gerada, onde atua sobra uma área de superfície 

infinitesimal durante um período de tempo muito curto. Com isso, uma sucessão 

destes impactos de alta energia pode danificar quase todo o material sólido. 

 O fenômeno da cavitação é constituído pelo processo de formação, 

crescimento e colapso das bolhas de cavitação, em meios de fluxos de água e estão 

dependente da ocorrência simultânea de três condições necessárias. Tomás (1986) 

comenta elas: 

a) Existência de núcleos gasosos de dimensões adequadas, que irão funcionar 

como embriões das bolhas de cavitação; 

b) Presença de zonas de redução localizada da pressão necessária para 

promoverem a formação das referidas bolhas e o seu crescimento por 

vaporização do líquido; 
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c) Possibilidade de ocorrência de um restabelecimento da pressão necessário 

para interromper o crescimento das bolhas e promover o colapso. 

 Na fotografia 12 a seguir pode-se visualizar e efeito do desgaste da cavitação 

provocado por sobressaltos presentes nas estruturas de uma obra de galeria de 

água pluviais, comprovando o fato do aparecimento da anomalia constantemente a 

jusante do fator que a provocou. 

 

Fotografia 12 – Área com erosão por cavitação logo após uma região com 

degraus. 

 

Fonte: Aguiar e Baptista (2011, p. 84). 

 

4.4 DESAGREGAÇÃO DO CONCRETO 

 

 Este tipo de patologia é caracterizada sempre que ocorrer uma desintegração 

do concreto, devido a perda do caráter aglomerante do cimento, ficando os 

agregados soltos pela perda da função da pasta de cimento (AGUIAR, 2000). Em 

consequência disto, a estrutura que contiver tal patologia perderá, localizada ou 

globalmente, a capacidade de resistir aos esforços para a qual foram solicitadas. 

 Causas bastantes prováveis para o aparecimento deste tipo de anomalia são: 
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 Reação álcali-agregado; 

 Ataque químicos; 

 Presença de sulfatos; 

 Ataques biológicos. 

 A fotografia 13 mostra uma estrutura danificada pela desagregação do 

concreto provocada pela corrosão de agentes agressivos. 

 

Fotografia 13 – Ataque químico em parede de galeria. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 

 

4.5 TRINCAS NO CONCRETO 

 

Este tipo de patologia pode ser considerado como uma das principais, pois é 

um dos danos de maiores ocorrências nas estruturas de concreto armado. É 

caracterizada pelo aparecimento de fissuras de aberturas variáveis, que geralmente, 

quando as deformações são bastantes deformáveis e visíveis, elas chamam 

bastante atenção e despertam para o estudo e análise das suas possíveis causas. 

A posição das fissuras nos elementos estruturais, sua abertura, sua 

trajetória, seu espaçamento, entre outros, podem servir para indicar a causa ou as 

causas que a motivaram, servindo assim como sintomas de manifestações 

patológicas. As fissuras se diferenciam por serem ativas ou passivas. Sendo a 

primeira, quando elas permanecem com seus movimentos de abertura e as passivas 
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quando este movimento de abertura se encontra cessado (LANER, 2001). Um 

exemplo básico de fissura está demonstrado na fotografia 14 a seguir. 

 

Fotografia 14 – Fissuração ocorrida em uma laje de teto de galeria. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 

 

 Na ocorrência desta patologia, a estrutura a qual está submetida, pode 

demonstrar uma deficiência em seu comportamento estrutural, podendo levar a 

degradação do concreto ou perda da estabilidade da estrutura. 

 Aguiar (2000) enumera possíveis causas para o aparecimento deste dano, 

entre elas estão: 

a) Atuação de sobrecargas ou concentração de tensões acima do previsto; 

Sob ação de cargas de serviço, normalmente o concreto armado apresenta 

pequenas fissuras nas zonas tracionadas, com aberturas capilares. Fissuras 

maiores, facilmente visíveis, podem indicar um comportamento irregular da estrutura 

ou um excesso de carga.  

b) Deformabilidade excessiva da estrutura; 
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 As deformações excessivas do concreto armado originadas pelas falhas de 

execução (recalques no cimbramento) ou a fluência do concreto comprimido acabam 

provocando processos de fissurações que acarretam danos as estruturas. 

c) Recalques diferenciados; 

d) Corrosão das armaduras. 

 Já Neville (1997) apud Laner (2001) apresenta esquematicamente as 

posições das fissuras estruturais e a classificação dos diversos tipos de fissuras, 

mostrados no desenho esquemático 4 e quadro 2 a seguir. 

 

Desenho 4 – Representação dos diversos tipos de fissuras estruturais que 

podem ocorrer nas obras de arte. 

 

Fonte: NEVILLE (1997) apud Laner (2001, p. 47). 
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Quadro 2 – Classificação das fissuras intrínsecas. 

 

Fonte: Neville (1997) apud Laner (2001, p. 48). 

 

4.6 DESTACAMENTO DO CONCRETO 

 

 Esta patologia é caracterizada sempre que se verificar um lascamento da 

estrutura do concreto e o desplacamento de algumas partes das estruturas, 

geralmente em quinas dos elementos e em locais submetidos a fortes tensões 

expansivas. 

 Segundo Aguiar (2000) e Medeiros (2005), as possíveis causas para o 

aparecimento deste tipo de anomalia estão na: 

 Quebra do concreto para instalação de tubos de contribuições. 

 Corrosão das armaduras. 

 Falta de aderência entre concreto e o aço. 

 Atuação de sobrecargas ou concentração de tensões acima do previsto. 
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 Rápida dêsfoma. 

 Na fotografia 15 abaixo observa-se  uma galeria onde sua estrutura foi 

atingida por esta anomalia. 

 

Fotografia 15 – Destacamento do concreto em galeria. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 

 

4.7 CARREAMENTO DE MATERIAL 

 

 Segundo Aguir (2000) esta patologia é caracterizada pelo aparecimento 

dentro da galeria de material fino oriundo do exterior, provocando vazios que 

poderão causar abatimentos nos aterros adjacentes às estruturas, conforme visto na 

fotografia 16 a seguir. 

 

Fotografia 16 – Carreamento do material oriunda do exterior. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 
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 A presença de fissurações, fendas e trincas, aliadas ao processo errôneo no 

momento da execução, causadores de nichos de concretagem pelo mal 

adensamento e mal lançamento, provocam este tipo de patologia. Fatores 

secundários como janelas de passagem sem vedação e sem acabamento podem 

acarretar o aparecimento deste dano já que propiciam a entrada de detritos e ou 

materiais externos para dentro da estrutura.  
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5 PARAMETROS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO 

 

5.1 GENERALIDADES 

 

 O termo manutenção pode ser considerado como um conjunto de ações 

tomadas com o objetivo de conservar as condições de durabilidade e 

funcionabilidade de um bem ao longo de sua vida.   

O desenvolvimento de atividades de manutenção através de planos de 

inspeções que garantem o acompanhamento do ciclo de vida da estrutura oferecem 

melhores condições de uma gestão para as obras que as envolvem. Através da 

avaliação e classificação dos problemas é possível identificar os itens singulares 

com maior facilidade permitindo uma percepção mais adequada do processo 

patológico. 

A avaliação das patologias das estruturas de concreto deve ser realizada de 

forma correta a fim de se obter as condições certas para as correções e quais serão 

os melhores produtos a serem utilizados neste processo. 

O enfoque mais intenso com relação a construção e concepção, viabilizando 

melhoramentos de projetos, desde a sua representação gráfica até a projeção de 

artificies possibilitadores de inspeções técnicas que garantam um programa de 

manutenção periódica são garantias de uma qualidade das estruturas. Assim, 

programas de manutenção e inspeções periódicas garantem a durabilidade das 

construções e permite estabelecer prioridades para o cumprimento das ações 

necessárias geradoras de vida útil mais prolongadas. 

A partir disto, Sousa (1998) classifica dois grandes grupos de estratégias de 

manutenção: 

a) casos em que a estrutura terá um só responsável durante toda a sua vida: o 

que geralmente acontece em grandes estruturas;  

b) casos em que os responsáveis serão vários: situação mais comum nas obras 

em geral, como prédio e residências.    

Muitos autores afirmam que quanto mais cedo as ações de correções, com 

relação à recuperação dos problemas patológicos, se executarem mais efetivas elas 

serão. O ganho de uma economia no custo, na facilidade da execução e na 

durabilidade do serviço é diretamente proporcional a idade em que está sendo feita 

esta intervenção. 
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Segundo Vitório (2006) a demora em iniciar a manutenção de uma obra 

torna os reparos mais trabalhosos e onerosos. A lei de evolução dos custos, 

conhecida como Lei de Sitter, mostra que os  custos de correção crescem segundo 

uma progressão geométrica de razão cinco. 

A vida útil de uma estrutura pode ser divida em quatro diferentes fases, 

sendo elas a etapa de projeto, de execução propriamente dita, de manutenção 

preventiva considerada nos primeiros três anos e a manutenção corretiva, quando é 

feita depois do surgimento dos problemas. Cada fase possuem suas estimativas de 

custo de recuperação, da qual crescem a partir de uma progressão geométrica a 

medida que esta interferência se prolongue durante sua vida. O gráfico 1 ilustra 

estas fases e os custos. 

 

Gráfico 1 – Lei de evolução dos custos – Lei de Sitter. 

 

Fonte: Vitório (2006, não numerada). 

 

 A garantia de maior vida útil e de satisfatórios desempenhos estrutural e 

funcional só será obtida através de uma adequada manutenção, que por sua vez 

deverá fazer parte de um processo mais amplo de gestão, que identifique, através 

de vistorias periódicas, as avarias existentes diagnosticando-as e indicando as 

ações de recuperação. (VITÓRIO, 2006). 

A manutenção pode ser divida em dois grupos de acordo com Souza (1998), 

das quais são: 
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a) manutenção estratégica;  

 Este tipo de manutenção é aquela programada, da qual já foi planejada desde 

a fase de concepção da obra. Seu caráter é preventivo e visa o acompanhamento da 

obra através de inspeções periódicas realizadas em períodos regulares de tempo. 

b) manutenção esporádica.  

Esta manutenção surge da necessidade de uma determinada atividade de 

correção e de reforço quando constatados problemas mais sérios - às vezes em 

estado avançado na sua gravidade, que acarretam uma manutenção emergencial.  

Segundo Muller (2004) a inspeção periódica é elemento indispensável, e, 

quando bem executada, é a garantia de durabilidade na construção. Sua finalidade é 

o registro de danos e anomalias, assim como a avaliação da importância que estes 

devem ter do comportamento e da segurança estrutural.  

Esta inspeção periódica consiste na programação de uma séria de 

observações de caráter expedito que são relacionadas em formulários adequados a 

particularidades de cada obra e ao seu ambiente, que permitirão, se necessário, a 

tomada imediata de providências. Todos os danos e anomalias verificadas neste tipo 

de inspeção devem ser registradas em planilhas que devem ser enviadas para o 

responsável que analisará e tomará providências cabíveis (MULLER, 2004). 

Segundo Souza (1998) a análise da planilha poderá apresentar as seguintes 

situações:  

a) danos desprezíveis ou a inexistência de danos: nenhuma atitude a tomar;  

b) pequenos danos: originam pequenos trabalhos e passam a condicionar as 

inspeções de rotina; 

 
c) danos importantes: trabalhos de maior envergadura, sob a supervisão de um 

engenheiro com conhecimento em trabalhos de recuperação;  

d) danos emergenciais: casos de grande perigo a segurança da obra;  

e) alarme: casos de ruína iminente, quando deverão ser tomadas as medidas 

necessárias.  

Alguns pontos críticos e anomalias mais comuns devem ser considerados 

nas planilhas através dos serviços de inspeções. Dente eles estão: fissuras; 

alinhamentos e verticalidades; vestígios de corrosão do concreto e do aço; estado 

geral do concreto; recalques de fundações; deformações permanentes; vibrações e 
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deformações excessivas que conduzem a desconfortos; juntas de dilatação; 

aparelhos de apoio; articulações e drenagem e escoamento de água.  

 

5.2 INSPEÇÕES EM GALERIAS E CANAIS 

 

 Na envoltória das obras de arte, mais especificamente relacionadas as obras 

de drenagem como galerias e canais, os serviços de inspeções periódicas são muito 

importantes, pois eles vão relatar as condições gerais do funcionamento, 

comportamento e estabilidade das estruturas envolvidas. 

 Ainda se percebe, no Brasil, muito pouco programas de serviços de inspeção 

nestas estruturas pela imensa totalidade de obras existentes. Estes serviços além de 

requerem especialistas na área com conhecimentos de patologias relacionados as 

estruturas envolventes precisam também de equipes com alta força de vontade e 

profissionalismo, pois são serviços que estão submetidos as mais impróprias 

condições sanitárias e com alto grau de risco. 

 No cenário nacional, os serviços de inspeções em galerias e canais são feitos 

a partir de métodos visuais, dentre eles podemos destacar os mais comumentes 

utilizados; 

a) Inspeção visual; 

 Neste tipo as inspeções são feitas por grupos de pessoas que adentram na 

galeria, somente quando as condições de segurança e deslocamento forem 

favoráveis, e executam a inspeção por meio da observação a olho nu. Para uma boa 

efetividade dos serviços, portam-se de equipamentos adequados como câmeras 

fotográficas, lupas, bastões de referencia de profundidade e instrumentos que 

possibiltam melhores visualizações. 

 É sempre importante atentar para todas condições de segurança que este 

serviço requer, desde a utilização de todos equipamentos de proteção individual 

(EPI) até a observação com relação a temperatura ambiente e previsões de chuva. 

b) Inspeção visual remota. 

 Esta inspeção é feita quando não se torna possível o acesso de pessoas no 

interior da galeria e remete-se a utilização de aparelhos eletrônicos de filmagem 

como o circuito fechado de televisão (CFTV) que se deslocam pela galeria 

normalmente controlados por unidades externas. 
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 Essas vídeos inspeções podem ser executadas por diferentes aparelhagens 

ilustrados pelos desenhos 5 e 6 a seguir. 

 

Desenho 5 – Câmeras de inspeção portátil e de tração manual. 

 

Fonte: Site da empresa Sondeq. 

 

Desenho 6: Câmeras de inspeção motorizadas (robôs). 

 

Fonte: Site da empresa Sondeq. 
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 Na esfera internacional, modelos matemáticos de deterioração são usados 

como artifícios para descobrir as condições estruturais e hidráulicas das galerias de 

águas pluviais e ainda prever as possíveis deteriorações futuras que estão sujeitas 

estas estruturas. A partir disso, Tran (2007) comenta que a predição dos modelos de 

deterioração podem contribuir de forma significativa para o desenvolvimento de 

planos de gestão proativos na prevenção de falhas e desgastes nas galerias de 

águas pluviais, contribuir na elaboração de orçamentos anuais para manutenção e 

reparação e na tomada de decisões ideais de quando e como realizar manutenção e 

reabilitação.  

. 
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6 METODOLOGIA 

 

 Nesta seção pretende-se analisar um estudo sobre diversas galerias 

inspecionadas do município de São Paulo. Obras estas que foram construídas em 

diferentes épocas e localizadas em diversas regiões da cidade. Este estudo se 

limitará as obras construídas que utilizaram como modelo estrutural o concreto 

armado, já que o relatório apresenta inspeções realizadas também em outros tipos 

de estruturas como alvenarias e pedras. 

 Este estudo que se apresenta consiste em uma análise de um conjunto de 

quase 75 quilômetros de galerias e canais localizados na cidade de São Paulo. 

 Posteriormente será apresentado um modelo de gestão, onde será relatado 

um plano para execução de serviços de inspeções envolvendo todo o ciclo para o 

desenvolvimento e gerenciamento dos serviços. 

  

6.1 RESUMO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICOS 

 

 O presente estudo diz respeito a um relatório elaborado para a prefeitura do 

município São Paulo, com autoria da empresa ENGER ENGENHARIA, que efetivou 

serviços de inspeções em galerias e canais no ano de 2000 e apresentou as 

avaliações e diagnósticos através deste documento titulado em “RE UMO 

TÉCNICO DE DIAGNÓ TICO’’. 

 A análise deste estudo permitirá a percepção e a dimensão dos problemas 

patológicos existentes em um universo de obras e ainda exemplificará como sendo 

um próprio tipo de metodologia para serviços de inspeção. 

  

6.1.1 Caracterização do universo das obras 

 

 O estudo que se apresenta engloba um conjunto de 73.107,20 metros de 

galerias e canais envolvendo obras em 22 córregos representados conforme o 

quadro 3 abaixo. 
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Quadro 3 – Dimensão dos serviços 

 

Fonte: dados retirados do documento RESUMO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO. 

 

 Nota-se que quase 60% dos serviços de inspeções foram feitos em galerias 

fechadas, onde a maioria se encontra embaixo de vias públicas, o que ocasionava 

serviços extras como desvios ou bloqueios de ruas devido as interferências para a 

execução das inspeções. 

 De acordo com as condições de acesso e segurança foram escolhidos os 

métodos de inspeção em cada obra ou trecho da obra, que se limitaram em 

inspeções visuais e remotas, sendo a última partir de CFTV. O gráfico 2 quantifica 

cada método em relação a totalidade das obras correspondendes a galerias 

fechadas, observando que foram feitas inspeções em mais de cinco mil metros 

lineares de galerias utilizando o CFTV, correspondendo a 13% do total. 

 

Gráfico 2 – Método de inspeção em galerias fechadas. 

 

Fonte: dados retirados do documento RESUMO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO. 

 

  

Estrutura Comprimento (m) Porcentagem

Canal 29.961,00 41%

Galerias 43.146,20 59%

Total 73.107,20 100%

Dimensão dos serviços

 37.409,40  

 5.736,80  

 43.146,20  

87% 

13% 

100% 

I. visual I. remota (CFTV) Total

Método de inspeção em galerias 
fechadas 
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 O anexo 1 relata o mapa geral de todas as galerias e canais inspecionados 

correspondentes aos respectivos córregos, mostrada através de uma planta com a 

representação gráfica situacional dos rios e córregos localizados no município de 

São Paulo. 

 

6.1.2 Avaliação e diagnósticos 

 

 Através dos serviços de inspeções realizados foi possível encontrar as 

principais patologias presentes nas estruturas, das quais se referiram ao 

funcionamento estrutural e hidráulico da obra envolvida. E ao final de cada inspeção 

foi gerado os resultados através de um relatório com o resumo da inspeção de cada 

galeria ou canal contendo a sua localização, as observações quanto a descobertas 

das patologias e a representação gráfica das anomalias graves. Este resultado está 

exemplificado pelos anexos 1 e 2 no final deste trabalho. 

 As principais patologias encontradas pelos serviços de inspeções nas 

estruturas com relação ao aspecto estrutural foram: 

a) Concreto segregado; 

b) Concreto desagregado – aparecimento em torno de 41% das obras 

inspecionadas. Patologia visualizada pela fotografia 17; 

 

Fotografia 17 – Concreto desagregado. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 
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c) Desplacamento do concreto mostrado na fotografia 18; 

 

Fotografia 18 – Desplacamento do concreto. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 

 

d) Armadura exposta com processo de corrosão – ocorrência esta com número 

aproximado a 50% das obras inspecionadas. A fotografia 19 exemplifica esta 

anomalia; 

 

Fotografia 19 – Armaduras expostas. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 



 54 
 

e) Carreamento de material fino por juntas de concretagem e infiltração – 

fotografia 20; 

 

Fotografia 20 – Infiltração generalizada com carreamento de finos. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 

 

f) Erosão por abrasão e cavitação – fotografia 21; 

 

Fotografia 21 – Erosão em laje de piso. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 
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g) Trincas.- diversas trincas longitudinais e transversais foram encontradas e 

que corresponderam presentes em 41% das obras inspecionadas como mostrada na 

fotografia 22; 

 

Fotografia 22 – Trinca transversal em parede de galeria. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 

 

Já as patologias relacionadas ao aspecto hidráulico foram as seguintes: 

a) Assoreamento com detritos e entulhos – foram encontrados inúmeros trechos 

assoreados com materiais de diferentes tipos e granulometrias. Ocorrência que se 

manifestou em 50% das obras vistoriadas como mostra a fotografia 23 a seguir; 

 

 

 

 

 

 

 



 56 
 

Fotografia 23 – Galeria com forte assoreamento. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 

 

b) Seção transversal variável com concordância inadequada; 

c) Buracos na laje de piso. 

 O gráfico 3 a seguir detalha a porcentagem das patologias de maiores 

ocorrências, que foram concreto desagregado, armaduras expostas, trincas e 

assoreamento encontradas nas estruturas das galerias e canais envolvendo 22 

obras relacionados ao córregos. 

 

Gráfico 3 – Porcentagem de ocorrência das patologias. 

 

Fonte: dados retirados do documento RESUMO TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO. 
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 Algumas ocorrências importantes também foram observadas e explicitadas no 

relatório como; estacas de fundações de construções cravadas dentro de galerias, 

provocando turbulência, retenção de lixos e a consequente redução da capacidade 

de escoamento; inúmeras conexões de ramal de microdrenagem obstruída total ou 

parcial e com vedação inadequada; restos de ensecadeira e tubos de ferro 

atravessando a galeria. Estas ocorrências podem ser visualizadas nas fotografias 24 

e 25 a seguir. 

  

Fotografia 24 – Estaca de fundação cravada dentro de galeria. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 

 

Fotografia 25 – Ramal de microdrenagem com conexão inadequada. 

 

Fonte: Acervo Enger (2000). 
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6.2 MODELO DE GESTÃO PARA INSPEÇÕES 

 

 Os serviços de inspeções, quando envolvidas em estruturas hidráulicas, 

requerem certos planejamentos na busca de uma execução mais otimizada e 

geradora de resultados positivos e satisfatórios. 

 Com isso a utilização de metodologias apropriadas a cada tipo de trabalho, 

implementadas adequadamente possibilita a obtenção de serviços mais eficazes, 

econômicos e de boa qualidade. 

 Neste contexto, este trabalho é desenvolvido a seguir um modelo de gestão 

para inspeções em galerias de águas pluviais e canais. 

 

6.2.1 Fase primária 

 

Esta fase contempla os seguinte aspectos. 

a) Análise da dimensão do trabalho 

 É nesta primeira etapa que todos os dados das obras serão evidenciados. 

Dados como comprimentos, seções, modelos estruturais, áreas de bacias de 

macrodrenagem e idade devem ser cuidadosamente quantificados. A partir destes 

elementos torna-se possível um pré-dimensionamento da equipe técnica e dos 

materiais a serem utilizados durante o processo de execução. 

b) Localização dos serviços 

 As estruturas de galerias e canais devem ser separadas por regiões de 

macrodrenagem. Uma planta situacional com a discriminação e a setorização de 

cada região deve ser elaborada da qual também deve comtemplar todo o trajeto 

existente de cada galeria ou canal a ser inspecionada. 

 As estruturas devem ser amarradas em nomes de logradouros, córregos ou 

qualquer outro tipo de referência que permita a sua fácil localização.  

c) Varredura inicial 

 Com todos os elementos já obtidos anteriormente, é necessário uma pré-

visualização in loco das obras em questão para confirmação dos dados e anotações 

de possíveis incompatibilidades do projetado com o executado. 

 Uma análise com o cadastro de PV’s para acesso, bocas de lobo e verificação 

do posicionamento na via pública e interferência que o serviço de inspeção possa 

acarretar com o tráfego de cada uma. 
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 É preciso também verificar os serviços extras necessários, como limpeza, 

desobstrução, qualquer tipo de adequação em irregularidades e eventuais avarias 

que provoquem dificuldades na passagem das pessoas e equipamentos, interdições 

e desvios em vias públicas. 

d) Escolha do método de inspeção 

 Depois de uma primeira observação in loco das galerias e canais é possível 

decidir como essas estruturas serão inspecionadas. Dois métodos são propostos: 

 Inspeção visual – neste método a inspeção é executada por pessoas, por 

meio de uma visualização in loco, utilizando-se de registro fotográfico e apoio 

topográfico sempre que existam condições de acesso e segurança. 

 Inspeção remota – este é aplicado quando geralmente uma pessoa não 

consegue acessar uma galeria ou ela não fornece condições de segurança. Nesta 

caso são utilizados equipamentos de filmagem (CFTV).  

 

6.2.2 Fase intermediária 

 

 É nesta fase que a execução da inspeção irá acontecer e deve englobar itens 

seguintes. 

a) Plano de ataque 

 O plano de ataque define a sequencia lógica de como o conjunto de obras 

será inspecionado além de discriminar o método executivo e relacionar todos os 

serviços extras necessários para o inicio e o bom desenvolvimento das inspeções. 

 Esta sequência pode ser definida pela: 

  Localização das obras – quando elaborada levando em consideração a 

distancia uma da outra, como exemplo o conjunto de galerias e canais de uma 

mesma região de macrodrenagem. 

 Método de inspeção – executar em ordem partido das ferramentas 

utilizadas. Primeiramente as que necessitam de utilização de CFVT e posteriormente 

aquelas que utilizarem somente inspeções visuais. 

 Criticidade das obras – quando elaborada levando em conta as condições 

de estado das obras, organizando das mais críticas para as menos críticas. 

 É de fundamental importância relatar todos os serviços extras a serem 

executados, pois eles vão dar garantia para que os trabalhos de inspeção sejam 
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iniciados e o andamento dos mesmos ocorram de maneira contínua evitando 

períodos longos de paralização.  

 Abaixo segue um modelo esquemático para elaboração de um plano de 

ataque, mostrado na planilha 1. 

 

Planilha 1 - Representação do plano de ataque 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

b) Inspeção 

 Quando for constatado a necessidade de serviços de limpeza e desobstrução 

das galerias, relatados no plano de ataque, os serviços podem ser feitos pelo 

hidrojateamento, que se baseia em um jato d’água direcionado provocado por alta 

pressão ou vazão, ou pelo método do arraste que consiste em uma caçamba 

introduzida no fundo da galeria e presa por cabos de aço e que quando arrastada é 

capaz de capturar os detritos e sedimentos presentes em seu interior. 

 Os trabalhos de inspeção visual devem seguir rigorosamente procedimentos 

básicos que garantam a segurança de todos os envolvidos na execução dos 

serviços. A SUDECAP de Belo Horizonte enumeram eles: 

ORDEM DATA OBRA LOCALIZAÇÃO COMPRIMENTO SECÃO SERVIÇOS EXTRAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Visual

CFTV

Visual

CFTV

Visual

CFTV

CFTV

Visual

CFTV

MÉTODO

Visual

PLANO DE ATAQUE
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 Deverá ser informado o local a ser vistoriado, a distância a ser 

percorrida, número de grelhas e PV ao longo do trecho 

 Os funcionários envolvidos na operação deverão seguir as orientações 

de um coordenador da operação nomeado pela empresa responsável pelas 

inspeções.  

 Deverá ser realizada a sinalização prévia da rua e locais onde houver 

aberturas dos PVs e grelhas. 

 Deverá ser realizado o isolamento em todo o perímetro das aberturas 

nas ruas. 

 Os PVs, deverão ser abertos com bastante antecedência da entrada 

nas galerias, para ventilação do interior das mesmas. 

 No caso de pouca ventilação, acionar sistema, que permita a entrada 

de ar no local. 

 A ventilação local exaustora deve ser eficaz, fazendo com que a 

extração do contaminante e ventilação geral execute insuflação e exaustão de ar 

para o interior do ambiente, garantindo de forma permanente a renovação contínua 

do ar. 

 É proibido o uso de oxigênio para ventilação de local confinado. 

 Ficar atento, quanto ao tamanho e estado de conservação das escadas 

de acesso e a profundidade da galeria, sendo que a escada deverá ultrapassar 01 

metro da superfície da rua. 

 No trecho a ser percorrido deverão nos PVs abertos, ter escadas 

afixadas e amarradas com segurança para eventuais saídas de emergência. 

 Recomenda-se antecipadamente, verificar a previsão do tempo. (nunca 

entrar na galeria com tempo nublado, principalmente com chuva). 

 É necessário ter alguém verificando a velocidade da água, o nível das 

mesmas e possíveis variações de tempo em todas as bacias que servem a região. 

Qualquer alteração deverá ser imediatamente comunicada ao coordenador da 

equipe (monitor de cabeceiras). 

 Percorrer no sentido da correnteza da água, de montante para jusante, 

evitando assim as pontas de ferro das ferragens. 

 É necessária a solicitação da presença do Corpo de Bombeiros para 

auxiliar em caso de regaste. 



 62 
 

 Em cada abertura do PV, deverá ter alguém responsável por verificar a 

passagem do pessoal no interior da galeria, o qual deverá manter contato 

permanente com o Coordenador. 

 Recomenda-se evitar o uso de equipamentos de comunicação no 

interior da galeria, tais como: bips, rádios, celulares, etc. 

 Em hipótese nenhuma será permitido fumar ou utilizar qualquer objeto 

que possa provocar faísca ou chama dentro da galeria. 

 Deverá ser feitos treinamentos aos funcionários quanto aos riscos a 

que estão submetidos, a forma de preveni-los e os procedimentos a serem adotados 

em situações de risco. 

 Recomenda-se que os vistoriadores sejam sempre as mesmas 

pessoas, para que se sigam os procedimentos padrão. 

 É indispensável o uso do bastão de referencia de profundidade, sendo 

aproximadamente 1,50m de comprimento. 

 Recomenda-se a entrada de no mínimo 2 e no máximo 4 pessoas, 

ficando proibido a entrada apenas de uma pessoa no interior da galeria. 

 Proceder ao constante monitoramento de gases que causam asfixia 

explosão e intoxicação no interior de locais confinados através de equipamento 

específico, durante todo o processo a realizar. 

 No caso do aparelho de alarme ser acionado todos devem se retirar do 

local retornando sem correria ou apavoramento para evitar acidentes, saindo da 

galeria logo que avistar a escada de acesso á rua. 

 Os vistoriadores deverão andar juntos no interior da galeria com 

distância máxima de 2 metros um do outro. 

 Somente o coordenador poderá autorizar a retirada das escadas de 

acesso, ainda que a equipe já tenha percorrido o trecho. 

 Todo material que for utilizado deverá ser lavado e higienizado após a 

operação e ser entregue ao responsável o mais breve possível. 

 As inspeções devem ocorrer preferencialmente no horário da manhã 

entre 07:00 e 13:00hs, para se evitar o excesso de calor da tarde, o que aumenta o 

desgastes dos vistoriadores. 

 Quando o método de inspeção remota for o escolhido deve-se seguir as 

seguintes diretrizes: 
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 Deverão ser utilizados aparelhos de filmagem, controle, monitoramento 

e gravação. 

 Os equipamentos necessários à execução dos serviços deverão ser 

posicionados junto aos PV’s que delimitam o tramo a ser inspecionado. 

 Preferencialmente deverão ser utilizados equipamentos instalados em 

veículos, minimizando as interferências com a via pública. 

 A partir dos dispositivos de monitoramento externo ao PV, o 

equipamento de filmagem se moverá internamente pela galeria. 

 O equipamento deve possuir movimentos rotacionais e de translação 

capazes de permitir a visualização integral de toda superfície interna da galeria a ser 

inspecionada. 

c) Metodologia de classificação 

 As obras inspecionadas devem ser classificadas de acordo com as anomalias 

encontradas em suas estruturas. Esta classificação está ligada ao seu aspecto 

estrutural e hidráulico e quanto ao seu nível de deterioração. Este nível de 

deterioração é o que indicará o prazo recomendado para a realização das 

intervenções de manutenção, ou seja, o grau de urgência das ações. 

 A classificação quanto ao aspecto estrutural das obras deverá analisar 

parâmetros quanto a degradação do concreto. Itens como trincas, corrosão das 

armaduras, destacamentos, segregação, infiltração são referências para este tipo de 

classificação. O aspecto estrutural da galeria está diretamente relacionado a sua 

vida útil e estabilidade. 

 Os parâmetros relacionados ao aspecto hidráulico dizem respeito ao 

desempenho para o qual a estrutura foi projetada. As anomalias que classificam tal 

aspecto como carreamento de materiais, erosão, exposição de armaduras, 

deformações excessivas e até recalques vão indicar o grau de funcionamento da 

estrutura. 

 O quadro 4 a seguir indica como deve ser classificado quanto ao nível de 

deterioração. 
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Quadro 4 – Classificação quanto a deterioração. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O grau de urgência é composto por ações imediatas, a curto prazo, a médio 

prazo e a longo prazo. 

- Intervenções imediatas são aquelas que devem ser realizadas no ano da 

implantação do plano, recomendas as galerias que se encontram com alto grau de 

deterioração oferecendo grandes riscos aos usuários e serviços que as englobam. 

- Intervenções a curto prazo são aquelas que devem ser feita no primeiro ano 

de implantação do plano e são caracterizadas por patologias de grande intensidade 

porém sem acarretar riscos aos usuários. 

- Intervenções a médio prazo se referem aquelas que devem ser feitas no 

segundo ou terceiro ano de implantação do plano, caracterizadas por patologias que 

baixa intensidade. 

- Intervenções a longo prazo são aquelas que devem ser feitas no quarto no 

de implantação do plano e se referem as estruturas em bom estado de conservação 

e funcionamento apresentando pouca ou nenhuma anomalia. 

Os quadros 5 e 6 indicam os critérios quanto ao grau de urgência e um 

modelo de classificação. 

 

Quadro 5 – Grau de urgência. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Grau de deterioração Sigla

Ruim RR

Regular R

Bom B

Grau de deterioração Grau de urgência Data

Imediato (I) No ano

Curto prazo (CP) No 1 ano

No 2 ano

No 3 ano

B Longo prazo (LP) No 4 ano

RR

R Médio prazo (MP)
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Quadro 6 – Modelo de classificação de uma estrutura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  Neste modelo de classificação apresentado, trata-se de uma galeria ou 

canal que estruturalmente se encontra com uma deterioração regular, exigindo uma 

intervenção a médio prazo no segundo ou terceiro ano, mas hidraulicamente se 

encontra ruim por ter patologias que necessitam de intervenções imediatas. 

 

6.2.3 Fase final 

 

 É nesta fase que vão ser elaborados todos os laudos das inspeções e ainda a 

adoção de critérios para a continuidade das inspeções futuras. Nela entram os 

seguintes itens. 

a) Resultados 

Para cada galeria e canal inspecionado será gerado um boletim de inspeção 

que a partir dele se apresentará um diagnóstico estrutural bem como o grau de 

urgência quanto as intervenções. 

Então todas as inspeções de campo deverão ser criadas planilhas 

específicas, padronizadas e enviadas ao banco de dados de implementação do 

plano, para permitir sua constante atualização devido ao monitoramento periódico 

constatado como uma necessidade para a efetividade da gestão. 

Esta planilha deve conter o trecho da galeria, referenciada por PV´s, bocas de 

lobo e nomes de logradouros. Constatação das patologias encontradas e 

diagnósticos de acordo com os aspectos estruturais e hidráulicos mencionados 

anteriormente, a documentação fotográfica relatador dos fatos e possíveis 

observações importantes que merecem ser adicionadas no relatório. 

b) Periodicidade 

 Uma inspeção periódica nas estruturas deve ser planejada e programada 

para a efetividade da gestão aplicada. Há alguns estudos que indicam estes 

períodos de inspeção, que variam de acordo com os critérios analisados. 

Aspecto Classificação

Estrutural R - LP

Hidráulico RR - I



 66 
 

  Estudos feitos pela SUDECAP de Belo Horizonte (2009) indicam uma forte 

relação existente entre a declividade do canal e o grau de deterioração, constatando 

que quanto maior for a declividade do canal maior é seu grau de aparecimento de 

patologias, com isso sugeriu períodos de inspeções representados no quadro 7 

seguir. 

 

Quadro 7 – Periodicidade das inspeções. 

 

Fonte: SUDECAP (2009). 

 

 A periodicidade das inspeções devem ser adaptadas de acordo com o 

programa escolhido, prazo do contrato, situações emergenciais e outros itens que 

garantam uma sistematização das inspeções.  

 

6.2.4 Resumo das atividades 

 

 Os elementos do plano de gestão dos serviços de inspeção devem seguir 

uma linha adequada para garantir seu bom funcionamento e andamento, com a 

capacidade de gerar resultados satisfatórios e serviços com qualidade. Assim, o 

fluxograma 1  a seguir demonstra todos os elementos pertencentes ao plano de 

gestão e relata seu encaminhamento no desenvolvimento dos serviços. 
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Fluxograma 1 – Plano de gestão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

 A presente seção apresenta as considerações finais do trabalho, procurando 

mostrar as contribuições desenvolvidas no desenrolar do mesmo, através de uma 

síntese apontando os resultados atingidos baseados nos objetivos propostos. Na 

sequencia serão apresentados algumas sugestões para o desenvolvimento de 

pesquisas futuras. 

 

7.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho se propôs em apresentar um modelo de gestão de inspeção em 

obras de galerias de águas pluviais e canais. O modelo apresentado se consistiu na 

exemplificação de um programa de inspeções realizado na cidade de São Paulo, na 

integração de diretrizes de diferentes planos na esfera nacional, bem com na 

experiência própria e de especialistas envolvidos na área de gestão ambiental, 

drenagem e inspeções.  

 O plano de gestão se baseou na concepção de três elementos. O primeiro se 

referiu as atividades primárias, que são aquelas de análise da dimensão do trabalho 

proposto, localização, varreduras iniciais e escolha do método de inspeção, gerando 

subsídios capazes de determinar custos, prazos, interferências e alternativas para 

inspeção. O segundo elemento se consistiu nas atividades intermediárias, atividades 

estas que se mostraram no processo de execução dos serviços, ou seja, a atividade 

de inspeção propriamente dita. Nela engloba a elaboração do plano de ataque e a 

inspeção. O terceiro elemento se referiu às atividades finais, conceituadas na 

elaboração dos resultados e periodicidade, garantindo a visualização, demonstração 

e conclusão dos serviços executados e a sistemática da continuidade da 

implementação do plano. Com isto, a maior contribuição deste plano foi elaborar um 

sistema que garante a percepção, programação e planejamento de todas as 

atividades envolvidas no serviço geral denominado inspeção garantindo sua 

econômico-efetividade de execução. 

 Evidenciou-se a importância das estruturas de obras de arte, mais 

especificamente ligadas a drenagem, através de um conceito geral sobre suas 

características e funções. E ainda apresentou as condições preocupantes de como 

estas estruturas se encontram, de uma maneira geral, no Brasil. A partir disto 
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mostrou a ineficácia de um sistema de conservação e manutenção em obras 

públicas, e as relatou como elementos significativos para seu envelhecimento e 

deterioração precocemente. 

 Foram apresentadas as possíveis causas de deterioração do concreto, que se 

resumiram em três agentes principais: físicos, químicos e biológicos. Onde em cada 

um buscou se analisar a origem do processo de deterioração e sua evolução, sua 

interdependência com a água e os materiais constituintes do concreto. E ainda 

pretendeu-se evidenciar o fato de que as manifestações patológicas podem ser 

ocasionadas não por apenas um desses agentes, mas também pela atuação em 

conjunto dos diferentes tipos de agentes causadores de deterioração. 

 Com isso, foram demonstradas as patologias mais comumente encontradas 

nas obras de arte provindas destes agentes. Procurou-se salientar suas definições, 

causas possíveis e originárias, e ilustrações que permitiram a visualização para 

conhecimento e possíveis utilizações para um futuro diagnostico em serviços de 

inspeção. 

 Este trabalho também procurou enfatizar a importância de uma manutenção 

periódica e planejada nas obras, mostrando a relação existente entre o custo de 

reparo e a idade (fase) em que ele se executará. Diante disto, ficou claro que quanto 

mais demorado se executar serviços de manutenção maior será o seu custo e que 

ações corretivas requerem ainda mais custos e dificuldades na execução dos 

serviços de reparos.  

 Então, programas de manutenção e inspeção são essências para garantir 

uma boa durabilidade e funcionalidade da estrutura. Essa cultura de manutenção 

preventiva é um fator de grande relevância e deveria ser adotado com mais vigor em 

projetos públicos, principalmente em estruturas que são envoltas por agentes 

deteriorantes e situadas nas mais diversas impróprias condições, como é o caso das 

obras de arte. 

 

7.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

 A partir do desenvolvimento deste trabalho, utilizando-se de analises 

documentais, revisão bibliográfica, pesquisa e os resultados apresentados pode-se 

indicar algumas sugestões para o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos futuros 
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que complementariam ou que podem vir a melhorar os assuntos relacionados ao 

tema deste trabalho. São eles: 

 Estudos e trabalhos científicos de modelos alternativos de técnicas de 

inspeção e monitoramento em galerias de águas pluviais e canais aos 

comumente usados dentro da esfera nacional brasileira. 

 Pesquisas que analisam modelos matemáticos com o intuito de prever 

deterioração nas estruturas de galerias e canais e que já são usados em 

alguns países desenvolvidos. 

 Diretrizes para a aplicação de um sistema de gestão patrimonial nos 

municípios com a possibilidade de um gerenciamento sobre as obras de arte 

pertencente ao mesmo. 

 Desenvolvimento e normatização de procedimentos de técnicas de inspeção 

em galerias e canais e aplica-las adequadamente ao cenário nacional. 
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ANEXO 1 – Mapa geral dos serviços de inspeção presentes no RESUMO TÉCNICO 

DE DIAGNÓSTICO. 
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ANEXO 2 – Relatório com resumo de uma inspeção. 
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ANEXO 3 – Representação gráfica das anomalias. 

 

 


