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“Obras de Arte Especiais” OAE consiste em
construções de estruturas que são utilizadas para a
transposição de obstáculos, tendo em vista o
objetivo de dar continuidade de uma via.

Este nome foi dado, aproximadamente no século
XVI.



Inspeção em OAE’s (Obras de Arte
Especiais) têm como objetivo garantir para
que diversos fatores que se encontram
relacionados com a vida útil da estrutura.relacionados com a vida útil da estrutura.



Diversos fatores relacionados com a vida útil:

- durabilidade, funcionalidade e desempenho
estrutural.



Norma de inspeção ABNT NBR – 9452

Metodologia de avaliação e comparar com
dados anteriores.dados anteriores.



São submetidas às ações externas,
provenientes de cargas móveis de
veículos (carros, caminhões, trens e
etc.), ação do vento, águas dos rios eetc.), ação do vento, águas dos rios e
gradientes de temperatura, diversos
tipos de agressividade, que são
apresentados na ABNT NBR 6118.



Degradação das estruturas está vinculado
a diversos fatores, como: idade,
exposição ao ambiente e principalmente à
omissão das manutenções da estrutura.omissão das manutenções da estrutura.



Processo de visualização das anomalias e o
controle prévio do fator gerador da
degradação e sua correção, auxiliam a
redução de problemas com relação àredução de problemas com relação à
funcionalidade e durabilidade da estrutura.



75% das pontes existentes na malha
rodoviária brasileira encontra-se em
condições precárias e apresentam
necessidade de intervenções de recuperação,necessidade de intervenções de recuperação,
reforços e/ou alargamentos para se
adaptarem às exigências diárias de uso e
operação destes dispositivos.



Omissão de planos e estratégias de
manutenção preventiva, o que também
ocorre na área de infra-estrutura de
transportes no Brasil.transportes no Brasil.



Custos de manutenção poderiam ser
reduzidos caso fossem adotados
procedimentos sistematizados de inspeção
para avaliação das condições, e apontamentopara avaliação das condições, e apontamento
das necessidades de reparo e manutenção
destas obras.



Para evidenciar a omissão de inspeções e
manutenções é possível citar os casos dos
acidentes que ocorrem em São Paulo, assim a
prefeitura ordenou por emergência aprefeitura ordenou por emergência a
inspeção em 11 viadutos em 2019.



Norma para a inspeção ABNT NBR 9452/2016 
Inspeção de pontes, viadutos e passarelas de 

concreto - Procedimento.







O viaduto Glicério foi construído entre 1969 a
1971, tem 540 metros de extensão e na época
era a principal ligação da zona leste com o
centro.centro.



Ponte: É uma obra de arte especial com a finalidade de estabelecer a ligação entre duas 
margens quando o obstáculo é constituído por água 



Viadutos: São obras de arte especiais construídas sobre obstáculos que não são 
constituídos por água 



As pontes em geral são desenvolvidas por
elementos com função especificas, sendo
divididos em superestrutura, mesoestrutura e
infraestrutura.infraestrutura.





A função estrutural da superestrutura é de
transmitir as cargas móveis recebidas à
mesoestrutura e infraestrutura. Além dos
elementos estruturais, tabuleiro e vigas,elementos estruturais, tabuleiro e vigas,
estabelecem parte deste sistema os
elementos de proteção, faixas de segurança,
sinalização e os elementos de drenagem.



Mesoestrutura das OAE’s é o responsável pelo
suporte da superestrutura e por sua fixação
na infraestrutura, conduzindo as cargas da
superestrutura para infraestrutura, essesuperestrutura para infraestrutura, esse
sistema é constituído pelos pilares, travessas
e aparelhos de apoio.



Infraestrutura é o conjunto de elementos que
recebem as cargas verticais, horizontais
longitudinais e transversais da estrutura e as
transmitem para o solo, devendo sertransmitem para o solo, devendo ser
transferidas aos perfis de solo ou rocha
capazes de suportá-las com segurança. Pode
ser direta (sapatas) ou profunda (estacas ou
tubulões).



Trem tipo da obra é de extrema importância
no processo de inspeção, pois com isso, se
identifica a adequação da classe de suporte
da obra ao tráfego em que esta é submetida,da obra ao tráfego em que esta é submetida,
a fim de evitar esforços não previstos em
projeto.



Fadiga, decorrente da estrutura já ter se
degradado durante o seu tempo de vida e não
ter mais a capacidade especificada em
projeto.projeto.



As anomalias podem ocorrer pelos seguintes
fatores, erros de projetos; má execução
durante a fase de construção; má qualidade
dos materiais; ataque de ambientesdos materiais; ataque de ambientes
agressivos; modificações nas condições de
exploração ou aumento das cargas rodoviárias
e acidentes por grandes impactos.



CORROSÃO



DEGRADAÇÃO



SEGREGAÇÃO



FISSURAÇÃO



Segundo a NBR 6118, as aberturas de fissuras
são descritas pela sua classe de agressividade
no meio onde a estrutura e tipo de ambiente
onde a estrutura irá atuar com sua classe deonde a estrutura irá atuar com sua classe de
agressividade ambiental.



Classe de agressividade



Agressividade ambiental



Quanto ao aspecto da funcionalidade, que
compreende a capacidade das estruturas de
cumprir as funções para a qual foi projetada
com eficiência apresentam desempenhocom eficiência apresentam desempenho
satisfatório, mas quanto a segurança ele está
afetada pelos defeitos encontrados.



Fissuras flexão



Fissuração por corrosão



Fissura por retração plástica



É importante ainda que as estruturas recebam a
aplicação de sistemas de proteção, que impeçam o
aumento dos teores de cloretos e sulfatos no
interior dos elementos, bem como a penetração
de água através da estrutura de poros e capilaresde água através da estrutura de poros e capilares
do concreto, desacelerando ou impedindo a
continuidade da corrosão das armaduras

embutidas.





Sistemas que compõe todo o conjunto das obras de
arte especiais, que são dispositivos auxiliares da
mesma com a finalidade de manter a obra
trabalhando frente às solicitações de cargas,
movimentações, ações do meio ambiente em que semovimentações, ações do meio ambiente em que se
encontra micro e micro clima e entre outros.



DRENAGEM



EROSÃO



NBR-9452, a inspeção cadastral é a primeira
inspeção a ser realizada na obra e deve ser efetuada
imediatamente após sua conclusão, instalação ou
assim que se integra a um sistema de
monitoramento e acompanhamento viário.monitoramento e acompanhamento viário.



NBR-9452, a inspeção rotineira é de
acompanhamento periódico, visual, com ou sem a
utilização de equipamentos e/ou recursos especiais
para análise ou acesso, esta inspeção deverá ser
realizada no prazo máximo não superior a um ano.realizada no prazo máximo não superior a um ano.



NBR 9452, as inspeções especiais devem ser
realizadas a cada 5 anos, podendo ser prorrogadas
para até 8 anos, desde que cumpra esses dois fatos.



NBR-9452, a inspeção extraordinária é
gerada por uma inspeção não programada.

Ela ocorre quando acontecem danosEla ocorre quando acontecem danos
estruturais repentinos como ocorrências de
impacto de veículos, trens, embarcações,
inundações, vendaval, sismos e outros.



Os ensaios são necessários para uma
caracterização mais precisa da situação em que
se encontra a estrutura, de modo a
compatibilizar a ocorrência de anomalias com oscompatibilizar a ocorrência de anomalias com os
resultados de ensaios obtidos.



Os aspectos analisados nos ensaios são:

Condições das armaduras;
Condições de carbonatação do concreto;
Presença de agentes agressivos como cloretos, 
sulfetos e agregados reativos no concreto;sulfetos e agregados reativos no concreto;
Avaliação de resistência de concreto;
Massa especifica;
Módulo de elasticidade;
Permeabilidade do concreto, existência de vazios 
e fissuras e outros fatores.



PACOMETRIA

• Posicionamento e profundidade da armadura



ULTRASSOM

• Falhas de concretagem e outras imperfeições





EXTRAÇÃO





CARBONATAÇÃO

• Estado de passivação/despassivação das armaduras



COLETA DE MATERIAL DE CLORETO E 
SULFATO

• Capazes de levar a corrosão das armaduras embutidas



ESCLEROMETRIA





POTENCIAL DE CORROSÃO
• Determina a diferença potencial elétrico entre as armaduras



RESISTIVIDADE ELETRICA

• Propriedade relacionada à velocidade e a taxa de corrosão



Ao término dos serviços será apresentado relatório
técnico contendo a descrição das atividades realizadas,
resultados obtidos nas inspeções e ensaios realizados,
planilhamento das anomalias com mapeamento em
planta e com registro fotográfico, desenho com a
locação de todos os ensaios realizados e parecerlocação de todos os ensaios realizados e parecer
técnico sobre as condições de durabilidade da
estrutura analisadas. Será de responsabilidade da
contratada a recomposição dos pontos inspecionados.
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CONCRETO CALCINADO



AMADURA EXPOSTA



CONCRETO ALCINADO



TRINCA E INFILTRAÇÃO





TRINCA 0,15 CM



INFILTRAÇÃO



TRINCA, INFILTRAÇÃ0



ARMADURA EXPOSTA





INFILTRAÇÃO E TRINCA









ABERTURA DA JANELA









ESTADOS ENCONTRADOS







Com base nas inspeções visuais e nos ensaios
realizados foi possível identificar algumas anomalias
nas estruturas de concreto do viaduto, tais como:
manchas de umidade, desplacamento do concreto,
armaduras expostas, corrosão de armaduras, fissuras,
falhas de concretagem (bicheiras), concreto segregado,falhas de concretagem (bicheiras), concreto segregado,
desagregação do concreto, eflorescências, infiltrações
de água, remendos, aparelhos de apoio
comprometidos, esmagamento de aparelhos de apoio
e desaprumo.



Não foi possível verificar a situação atual dos cabos de
protensão e das bainhas de injeção. Caso os cabos
estejam em processo de corrosão acentuada será
necessário intervir emergencialmente na estrutura.



ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS



GPR

O ensaio de GPR foi realizado tanto em pilares quanto em vigas.
Este ensaio permite identificar as diversas interferências
presentes no local bem como a existência de vazios.

O GPR é um método geofísico que utiliza a propagação de ondas
eletromagnéticas de alta frequência. Quando a onda
eletromagnética atinge a interface entre materiais geológicos
com diferentes permissividades dielétricas, parte da onda é
refletida em direção a superfície e parte da onda é refratada
(Davis & Annan, 1989). O sinal recebido é amplificado, gravado e
processado.



Pilares
Com base na análise desses resultados, verificou-se
que a maioria dos locais apresentaram vazios, com
umidade,nas profundidades entre 10 e 50 cm e pontos
de corrosão das armaduras.



Vigas
Com base na análise desses resultados, verificou-se
que todos os locais ensaiados apresentaram corrosão
das cordoalhas variando de 10 a 50 cm de
profundidade.



Carbonatação do concreto

A carbonatação pode ser definida como um processo 
físico-químico entre o gás carbônico (CO2) presente na 
atmosfera e os compostos da pasta de cimento.  Este 
processo provoca a despassivaçãodas armaduras e as processo provoca a despassivaçãodas armaduras e as 
tornam mais suscetíveis à corrosão.



Potencial de corrosão
O ensaio de potencial de corrosão foi utilizado para 
classificar a probabilidade de corrosão das armaduras. 
De modo geral, os resultados mostraram que a 
probabilidade de corrosão dos elementos estruturais 
ensaiados é maior do que 90%, ou seja, nos locais onde ensaiados é maior do que 90%, ou seja, nos locais onde 
as armaduras ainda não apresentam sinais de corrosão, 
é provável que ela venha a ocorrer no decorrer do 
tempo.



Teor de cloretos e sulfatos
De acordo com a NBR 12655 o teor máximo de íons 
cloreto no concreto deve ser inferior a 0,30% sobre a 
massa de cimento, para classe de agressividade 
ambiental II (urbana). No caso dos  sulfatos, a NBR 
7211 estabelece o limite de 0,2% sobre a massa de 7211 estabelece o limite de 0,2% sobre a massa de 
cimento.
O teor de sulfatos de todas as amostras ensaiadas é 
superior ao limite estabelecido pela Norma Brasileira.



Esclerometria

O ensaio de esclerometria foi realizado
tanto em pilares quanto em vigas. Este
ensaio auxilia na determinação do valorensaio auxilia na determinação do valor
aproximado de resistência à compressão
superficial do concreto endurecido.



Resistência à compressão
O ensaio de resistência à compressão axial foi realizado 
tanto em pilares quanto em vigas. 



RECOMENDAÇÕES PARA RECUPERAÇÃO E REFORÇO 
DAS ESTRUTURAS
Os problemas observados nas estruturas do viaduto, de 
modo geral, estão relacionados ao seu tempo de 
utilização e à falta de manutenção.
O fator mais importante e que exige maiores cuidados O fator mais importante e que exige maiores cuidados 
é o estado das cordoalhas de protensão, que precisa 
ser avaliado em um prazo inferior a 1 ano. 



Proteção superficial do concreto
Considerando a elevada agressividade ambiental, 

devido aos elevados teores de sulfatos e cloretos e ao 
elevado potencial de corrosão das estruturas, 

recomenda-se a proteção superficial do concreto 
através de pintura com material impermeabilizante. através de pintura com material impermeabilizante. 



Cobrimento insuficiente da armadura
A corrosão das armaduras nas estruturas de concreto é 
decorrente de processos eletroquímicos, que ocorrem 
em meio úmido, intensificando-se com a presença de 
elementos agressivos e com aumento da 
heterogeneidade da estrutura. Este processo heterogeneidade da estrutura. Este processo 
compromete a durabilidade e estabilidade da 
estrutura. 



De acordo com a NBR 6118, o cobrimento nominal 
mínimo deve ser de 25 mm para lajes e 30 mm para 
vigas/pilares de concreto armado; 30 mm para lajes e 
35 mm para vigas/pilares de concreto protendido. 



Corrosão das armaduras
Nos locais com armaduras expostas e com perda 
parcial de seção, onde não serão executados reforços 
estruturais, recomenda-se a sua recuperação.
Onde for verificada perda de seção significativa das 
armaduras (superior a 10% da seção inicial), armaduras (superior a 10% da seção inicial), 
recomenda-se a substituição das mesmas, conforme a 
NBR 6118. Caso a perda de seção seja inferior ou igual 
a 10% da seção inicial recomenda-se o reparo 
localizado com recomposição do cobrimento. 



Perda de seçãodas armaduras
Caso seja constatada perda de seção por corrosão igual 
ou superior a 10% de sua seção transversal original ou 
seccionamento de barras, proceder à complementação 
com uma nova barra utilizando-se traspasse, solda ou 
luvas rosqueáveis. No caso de solda, observar luvas rosqueáveis. No caso de solda, observar 
prescrições da ABNT NBR 6118:2014 – “Projeto e 
execução de obras em concreto armado”, item 9.5.4. –
Emendas por solda. Para comprimento de traspasse, 
vide o item 9.5.2 da referida norma. As emendas por 
luvas devem seguir as especificações da ABNT NBR 
6118:2014.



Reforço estrutural

O concreto que será utilizado no reforço deve 
apresentar propriedades que garantam sua aderência 
ao concreto existente, resistência mecânica aos 
esforços solicitantes e durabilidade.Será necessária a esforços solicitantes e durabilidade.Será necessária a 
execução prévia de ensaios laboratoriais para validar o 
traço de concreto.Para garantir maior durabilidade é 
necessário utilizar concretos mais impermeáveis, com 
baixa relação água-cimento e com o uso de adições 
como sílica ativa, metacaulim ou outro, por exemplo, 
para reduzir a sua porosidade.



Proteção contra fogo
Em situações de incêndio a elevação da temperatura 
dos elementos estruturais acima de certos limites, 
pode ser suficiente para reduzir a rigidez, 
eventualmente provocar o colapso da edificação e por 
este motivo, será necessário adotar medidas para este motivo, será necessário adotar medidas para 
proteção da estrutura contra fogo. Desta forma, os 
projetos das estruturas de concreto devem atender às 
exigências da NBR 15200.



Instalação de sistema de drenagem
Durante a inspeção observou-se a deficiência do 
sistema de drenagem do viaduto, fissuras e defeitos 
nas juntas, que causam infiltrações que prejudicam a 
durabilidade das estruturas e abrem caminho para a 
entrada de agentes agressivos. entrada de agentes agressivos. 
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