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1. Introdução
Apresentamos neste documento o parecer técnico das condições da estrutura de concreto
armado, baseado na inspeção visual que foi realizada no dia 06.09.21
O edifício em questão está localizado no Centro de João Pessoa-PB e foi construído
aproximadamente 30 anos.

Foto 1 - Anexo administrativo des. Archimedes Souto Maior do Tribunal de Justiça da Paraíba
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2. Inspeção visual

No dia 06 de setembro de 2021, foi realizada a inspeção visual na estrutura de concreto
armado do Anexo administrativo des. Archimedes Souto Maior do Tribunal de Justiça da
Paraíba, localizado no Centro de João Pessoa - PB. A estrutura de concreto do edifício é
composta pela fundação, pilares, vigas e lajes. Em função da localização do Edifício, a NBR
6118, classifica a agressividade ambiental nessa localização como sendo tipo II, ou seja, baixo
risco de deterioração da estrutura de concreto armado.
A inspeção foi baseada nas manifestações patológicas visíveis na estrutura, foi constatada
a presença de fissuras e desplacamento do concreto em pilares da edificação e pontos de
infiltrações na laje de coberta.
As manifestações patológicas presentes na estrutura são originadas devido a corrosão de
armaduras, nos pilares externos o estado de degradação está mais elevado com desplacamento
do concreto de cobrimento. A idade da edificação, falta de manutenção e agressividade
ambiental são causadores dessa manifestação avançada. Internamente a maior incidência de
manifestações na estrutura concentra-se no subsolo.

Fotos 2, 3 e 4 - Pilares com desplacamento do concreto de cobrimento devido a corrosão de armaduras
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Internamente a maior incidência de manifestações na estrutura concentra-se no subsolo.

Fotos 5, 6 e 7 - Pilares com desplacamento do concreto de cobrimento devido a corrosão de armaduras

Na laje de coberta é possível visualizar pontos de acumulo de água, caracterizando a falha
no sistema de drenagem do pavimento e infiltração nos pavimentos inferiores.
A inspeção detalhada será baseada nessas manifestações existentes e terá como objetivo
a elaboração do diagnóstico e terapia. Em função do que foi visto serão executados ensaios
destrutivos, semi destrutivos e não destrutivos
Destrutivos: extração de testemunhos para ensaio de resistência a compressão e
absorção de água;
Semi destrutivo: ensaio de profundidade de carbonatação e perda de seção;
Não destrutivo: resistividade elétrica do concreto.

3. Conclusão

Pelo exposto acima recomenda-se a inspeção detalhada da estrutura de concreto com
objetivo de elaborar um diagnóstico e terapia, e assim, aumentar a vida útil da estrutura.
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1. Introdução
O presente parecer técnico refere-se à avaliação técnica das condições da estrutura de
concreto armado do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior do Tribunal de
Justiça da Paraíba. O objetivo é analisar as manifestações patológicas existentes, elaborar um
parecer técnico, terapia (projeto de recuperação) estrutural e orçamento.
Os edifícios em questão estão localizados no Centro de João Pessoa-PB e foi construído,
aproximadamente, há 31 anos.

Foto 1

Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior do Tribunal de Justiça da Paraíba
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2. Conceitos
a) Patologia das construções: É o estudo sistemático dos efeitos das construções, bem
como seus sintomas, causas, origens e sintomas;
b) Manifestação patológica: sintoma de um possível dano;
c) Dano: fim da capacidade de um elemento de desempenhar sua função;
d) Vicio de construção: erro de execução que compromete o bom desempenho da
estrutura;
e) Diagnóstico: Identificação e descrição do mecanismo das origens e das causas
efetivamente responsáveis pela manifestação patológica;
f) Prognóstico: Estimativa da evolução do problema ao longo do tempo e pela definição
de medidas imediatas que sejam necessárias;
g) Reabilitação: É a recomposição da capacidade estrutural original de um elemento
danificado;
h) Reforço: é o incremento da capacidade estrutural de um elemento;
i)

Terapia: é o estudo das correções em uma edificação com determinada patologia;

3. Estrutura de Concreto
O edifício do anexo do Tribunal de Justiça é composto por 1 (um) prédio formado por:
subsolo, térreo, sete pavimentos e um pavimento de coberta A estrutura de concreto armado é
formada por fundação, pilares, vigas e lajes maciças e treliçadas, e ja foi submetida a
intervenções de forma preventiva.
O projeto estrutural, possivelmente, foi elaborado na década de 70, quando estava em
vigor a NB-1/1960 Calculo e Execução de Obras de concreto armado. Essa NB-1, no capitulo
VI

Letra F, especificava:
r

não será

em caso algum inferior a 110 kgf/cm2, devendo este mínimo ser
elevado para 135 kgf/cm2 quando for empregado armadura
constituída por barras de aço torcido CA-40 ou CA-
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A NB-1/1960, no capítulo IV- Letra C, recomendava para cobrimento das armaduras:
Todas as barras da armadura, principal ou não, devem ter cobrimento de concreto nunca
menor que:
Em lajes e paredes no interior de edifícios..............1cm;
Em lajes e paredes ao ar livre ................................1,5cm;
Em vigas, pilares e arcos no interior de edifícios....1,5 cm;
Em vigas, pilares e arcos ao ar livre........................2cm;
Em peças em contato com o solo............................2cm.
O cobrimento especificado no projeto para os pilares, vigas e paredes, possivelmente, foi
de 1,5 cm e para as lajes de 1,0 cm. Portanto, os valores especificados no projeto estrutural
estavam atendendo às recomendações da NB-1/1967.
A análise de um projeto estrutural de concreto armado deve ser feita considerando os
procedimentos especificados e as recomendações da norma de dimensionamento das estruturas,
em vigor, na época da sua elaboração. O projeto estrutural do Tribunal de Justiça foi elaborado
na década de 1960/70, quando estava em vigor a NB-1 /1960: Calculo e Execução de Obras de
Concreto Armado.
A luz da NB-1/ 1960, podemos afirmar que o projeto estrutural atendeu às
recomendações dessa norma vigente na época de sua elaboração.
Analisando a estrutura e medindo as espessuras dos cobrimentos de suas armaduras,
pode-se constatar a grande variabilidade de seus valores. O cobrimento especificado no projeto
para os pilares, vigas e lajes foi de 1,5 cm e 2,0 cm.

4. Diretrizes para durabilidade das estruturas de concreto
As estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que sob as
condições ambientais previstas na época do projeto e quanto utilizadas conforme preconizado
em projeto conservem suas seguranças, estabilidade e aptidão em serviço durante o período
correspondente à sua vida útil.
A agressividade do meio ambiente está relacionada às ações físicas e químicas que atuam
sobre as estruturas de concreto, independentemente das ações mecânicas, das variações
volumétricas de origem térmica, da hidratação e outras previstas no dimensionamento das
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estruturas de concreto. A classificação da agressividade do meio ambiente, com base nas
condições de exposição da estrutura ou suas partes, deve levar em conta o macro e micro climas
atuantes sobre a obra e suas partes críticas. A NBR 6118/14 determina que, nos projetos das
estruturas correntes, a agressividade ambiental pode ser classificada de acordo com a figura 1.

Figura 1

Classe de Agressividade Ambiental (NBR 6118/14)

5. Critérios de projeto que visam a durabilidade
A respeito da qualidade do concreto de cobrimento, a NBR 6118/14 diz que, atendidas
as demais condições estabelecidas, a durabilidade das estruturas é altamente dependente das
características e da espessura e qualidade do concreto de cobrimento da armadura, como
indicado na figura 2.
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Figura 2

Correspondência entre classe de agressividade ambiental e cobrimento nominal (NBR 6118/14)

A durabilidade dos edifícios em concreto armado só pode ser alcançada, se atendido um
conjunto de requisitos nas etapas de projeto, execução e manutenção. Em cada uma, há
propriedades específicas a serem exigidas e atendidas pelos concretos de cimento Portland,
enquanto material estrutural envolvente e de proteção das armaduras de aço carbono. Proteção
esta que é exclusiva do concreto e do sistema de pintura, em estruturas de concreto aparente,
ou conjunta com um sistema de revestimento de argamassa e pintura, que é o caso mais comum.
Em qualquer desses casos, a responsabilidade da proteção das armaduras é atribuída apenas ao
concreto, enquanto material estrutural.
A norma brasileira recém revisada NBR 6118/14

Projetos de Estrutura de Concreto

Procedimentos, com relação à antiga NBR 6118/78, inclui os capítulos referentes às diretrizes e

critérios de durabilidade para as estruturas de concreto. Esses novos capítulos presentes na nova
norma de concreto vieram preencher uma lacuna injustificável, tendo em vista que a
durabilidade das estruturas de concreto é um requisito fundamental e imprescindível para a
viabilidade da solução estrutural. O atendimento simultâneo, também, a outras normas, tais
como a NBR 12654/92

Controle tecnológico de materiais componentes do concreto; NBR

12655/15 - Concreto - Preparo, controle e recebimento e NBR 14931/03
de concreto

Execução de estruturas

Procedimento, entre outras diretamente ligadas à construção das estruturas, está

contribuindo para a obtenção de estruturas de concreto armado mais duráveis.
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A nova NBR 6118/14

Projetos de Estrutura de Concreto

Procedimentos, traz

alterações no aspecto do dimensionamento e introduz uma idéia mais consistente sobre
durabilidade das estruturas de concreto, inserindo parâmetros de projeto que tendem a
é a capacidade de a estrutura resistir às influências ambientais previstas e definidas em conjunto
pelo autor do projeto estrutural e o contratante, no inicio dos trabalhos de elaboração dos
r projetadas e construídas de
modo que sob as condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas
conforme preconizado em projeto conservem sua segurança, estabilidade e aptidão em serviço
durante o período correspondente à sua vida útil
Sobre Vida útil de Projeto a NBR 6118/014 diz que, entende-se por vida útil de projeto o
período de tempo durante o qual se mantêm as características das estruturas de concreto, desde
que atendidos os requisitos de uso e manutenção prescritos pelo projetista e pelo construtor,
bem como de execução dos reparos necessários decorrentes de danos acidentais. O conceito de
vida útil aplica-se à estrutura como um todo ou às suas partes. Dessa forma, determinadas partes
das estruturas podem merecer consideração especial com valor de vida útil diferente do todo.
O capitulo seis da NBR 6118/14 apresenta as diretrizes para a durabilidade das estruturas
de concreto, onde está definido o conceito de Vida útil de Projeto. Quando é elaborado um
projeto de estrutura de concreto, atendendo a todas as diretrizes e critérios recomendados pela
NBR 6118/14, esse projeto fica caracterizado por determinada Vida útil de projeto.
Helene (1998) entende que a durabilidade das estruturas de concreto armado é o resultado
da sua interação com o ambiente e as condições de uso, operação e manutenção. Portanto, não
é uma propriedade inerente ou intrínseca à estrutura. Uma mesma estrutura pode ter diferentes
comportamentos quanto à durabilidade.
Para o caso de edifícios com sistemas construtivos em concreto armado parte dos critérios
da ABNT NBR 6118 (2014) para equacionar a vida útil de projeto das estruturas está baseada
na proteção das armaduras, pelo cobrimento e a qualidade do concreto estrutural, e são critérios
empíricos estabelecidos por ensaios laboratoriais e pela experiência de especialistas.
Para Nepomuceno (1992) o principal fator de deterioração das estruturas de concreto
armado é a interação do meio ambiente com o concreto. O que determina a penetração dos
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agentes agressivos nas estruturas de concreto é o tipo, tamanho e distribuição dos poros, a
presença de água e fissuras (NEVILLE, 1997).

6. Agentes agressivos
As manifestações patológicas no concreto armado têm a corrosão das armaduras como
um dos seus principais fatores, que por sua vez, está correlacionado com a ação CO2 nas
estruturas de concreto armado.
6.1. Carbonatação
Todas as estruturas de concreto armado expostas ao ar estão sujeitas ao fenômeno da
carbonatação. Umas carbonatam com maior intensidade e outras com menor. Carbonatação é
um processo físico químico de neutralização da fase líquida intersticial do concreto, saturado
de hidróxido de cálcio e de outros compostos alcalinos hidratados.
O concreto propicia uma boa proteção às armaduras devido à sua natureza alcalina. A
diminuição da alcalinidade do concreto, devido às reações de carbonatação, pode gerar a perda
da película passiva que envolve a armadura. O gás carbônico penetra nos poros do concreto de
cobrimento, principalmente por difusão. Ao penetrar no concreto, o CO 2 reage com os
compostos hidratados da pasta de cimento, alterando a microestrutura, a composição e o pH
(diminuindo de 12,5 para 8,0) da solução intersticial do concreto de cobrimento. Essa mudança
no pH provoca a despassivação da armadura e uma possível ocorrência de corrosão da mesma,
se houver a presença simultânea dos demais fatores que desencadeiam a corrosão, isto é,
oxigênio e água.
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Figura 3

Esquema do Avanço do processo de carbonatação.

O cobrimento da armadura é uma ação isolante, ou de barreira, sendo exercida pelo
concreto interpondo-se entre o meio corrosivo e a armadura, principalmente em se tratando de
um concreto bem dosado, pouco poroso, compacto e apresentando uma espessura adequada de
cobrimento.
A confirmação da profundidade carbonatada pode ser feita através de raio-X, analise
térmica e indicação do pH. A confirmação mais utilizada é através do indicador de pH a base
de fenolftaleína ou timolftaleína.

7. Corrosão das armaduras
No caso das armaduras de aço para concreto armado, a corrosão propriamente dita é uma
reação eletroquímica e ocorre como na maioria dos processos corrosivos em presença de água
ou em ambiente úmido.
A corrosão só ocorre quando existir um eletrólito, uma diferença de potencial, oxigênio
e agentes agressivos. A água presente nos poros do concreto constitui o eletrólito. A diferença
de potencial pode ocorrer pela diferença de umidade e diferença de aeração entre dois pontos
da barra e da diferença de tensão no concreto e no aço. Na maioria das vezes, formam-se micro
pilhas que podem até mesmo alternar os pólos de posição, resultando, a corrosão generalizada.
A existência de oxigênio se faz necessário para a formação dos óxidos e hidróxidos de ferro. O
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produto denominado ferrugem nem sempre é apenas o Fe(OH) 3, mas sim uma diversidade de
óxidos e hidróxidos de ferro resultantes de várias etapas de corrosão que ocorrem
simultaneamente nas zonas anódicas e catódicas.
A corrosão generalizada ocorre em toda a superfície do metal, podendo ser uniforme. O
efeito da carbonatação pode gerar a corrosão generalizada. A corrosão por pites ou puntiforme,
é um tipo de corrosão localizada, no qual há formação de pontos de desgaste definidos na
superfície metálica, os quais evoluem aprofundando-se, podendo causar a ruptura pontual da
barra, comum na corrosão causada por cloretos. A corrosão sob tensão é um tipo de corrosão
localizada, a qual se dá por meio de uma tensão de tração na armadura, podendo dar origem à
propagação de fissuras na estrutura do aço. São em ambientes ricos em cloretos e com níveis
de tensão muito elevados que sua velocidade de ocorrência é maior e sua incidência passa a ser
preocupante.
Os produtos formados na corrosão das armaduras são expansivos, gerando tensões de
tração no concreto, essas tensões geram fissuras. Essas se estabelecem na direção paralela à
barra corroída e são classificadas como fissuras ativas progressivas, isto porque têm aberturas
que vão aumentando com o decorrer do processo corrosivo. Esta evolução das fissuras implica
no lascamento do concreto, com comprometimento do monolitismo estrutural (dado pela
aderência aço/concreto), e no desplacamento da camada de cobrimento, deixando expostas as
armaduras.

Figura 4 - Esquema do processo de expansão da armadura, devido a corrosão
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8. Inspeção técnica
No dia 15 de setembro de 2021 foi realizada a inspeção visual na estrutura de concreto
armado do Anexo administrativo des. Archimedes Souto Maior do Tribunal de Justiça da
Paraíba, localizado no Centro de João Pessoa - PB.
A estrutura de concreto do edifício é composta pela fundação, pilares, vigas e lajes
maciças e treliçadas. Em função da localização do Edifício, a NBR 6118, classifica a
agressividade ambiental nessa localização como sendo tipo II, ou seja, baixo risco de
deterioração da estrutura de concreto armado.
A inspeção detalhada será baseada nessas manifestações existentes e terá como objetivo
a elaboração do diagnóstico e terapia. Em função do que foi visto serão executados ensaios
destrutivos, semi destrutivos e não destrutivos
Destrutivos: extração de testemunhos para ensaio de resistência a compressão e
absorção de água;
Semi destrutivo: ensaio de profundidade de carbonatação e perda de seção;
Não destrutivo: resistividade elétrica do concreto;
O desenvolvimento das atividades teve por base as manifestações patologicas existentes
e os microclimas existentes na edificação. Por serem microclimas agressivos em uma edificação
de concreto armado, foram selecionados para inspeção e analise, as seguintes áreas:
Estrutura de concreto da edificação;
Cobertura;
Pilares externos;
8.1 Analise técnica
Na inspeção realizada, tomou-se como referência as manifestações patológicas visíveis
na estrutura de concreto armado. As manifestações visíveis foram:
Presença de fissuras e desplacamento do concreto em pilares, vigas e lajes;
Eflorescências na laje de coberta;
Essas manifestações patológicas são causadas pela corrosão das armaduras e pelas
infiltrações. O agente causador da corrosão foi a carbonatação do concreto. A falta manutenção,
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idade da edificação e insuficiência do cobrimento das armaduras contribuíram para o avançado
estado de degradação.
A maior incidência de corrosão de armaduras está presente nos pilares, vigas do subsolo
e térreo, nos pilares externos e nas lajes do 6º pavimento. O estado de degradação está avançado
nos pilares externo, com as armaduras expostas, com perda de seção maior do que 10% e os
elementos estruturais com perda de seção.
A carbonatação do concreto é o principal agente agressivo da estrutura e está generalizada
nos pilares externos.
Internamente não foi observado as manifestações patológicas na estrutura do 1º ao 5º
pavimento.
8.1.1 Ensaios realizados
Foram realizados os ensaios nos pilares do subsolo e térreo.
dureza superficial pelo esclerometro;
carbonatação do concreto;
extração de testemunhos e o ensaio de resistividade elétrica do concreto.

a) Ensaio de dureza superficial pelo esclerometro de schimit
O ensaio esclerométrico é um método não-destrutivo que mede a dureza superficial do
concreto, fornecendo elementos para a avaliação da qualidade do concreto endurecido. E o
índice esclerométrico é o valor obtido através de um impacto do esclerômetro de reflexão sobre
uma área de ensaio, fornecido diretamente pelo aparelho correspondente ao número de recuo
do martelo. A área de ensaio deve estar localizada, preferencialmente nas faces verticais de
elementos, componentes e peças de concreto, como pilares, paredes, cortinas e vigas.
O ensaio esclerométrico foi executado em pilares utilizando-se esclerômetro de reflexão
do tipo Shimit, nos ângulos de 0°. Foram testadas 22 áreas com doze impactos cada, após
preparação da superfície. Das doze leituras foram descartadas aquelas que se afastavam para
mais ou para menos de 10% do valor médio. Com os resultados restantes foi calculada uma
nova média. Quando o número de resultados validos for inferior a cinco, a área teria que ser
descartada, conforme os resultados anexos.
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Os resultados obtidos indicam a homogeneidade do concreto dos pilares, ou seja, baixo
desvio padrão, essa homogeneidade nos permite ter uma confiabilidade nos resultados, como
também, uma redução no ensaio destrutivo.
A resistência média obtida foi de 29,3 MPa e o desvio padrão de 5,6 MPa.
b) Ensaio de profundidade de carbonatação
O ensaio de carbonatação foi realizado pelo indicador de pH (fenolftaleina), um ensaio
semi-destrutivo do tipo colorimétrico. Para análise da profundidade de carbonatação
utilizou-se o método CPC-18 da RILEM.
Como pode-se observar nas fotos, em todos os pilares ensaiados, a profundidade de
carbonatação já atingiu a armadura, ou seja, o concreto de cobrimento não apresenta
alcalinidade suficiente para proteger as armaduras, e com isso inicia-se o processo corrosivo
das armaduras.
A corrosão das armaduras propiciada pela carbonatação está presente em vários pilares
do subsolo e térreo, uns com desplacamento do concreto de cobrimento e outros com fissuras.

Pilares com
armaduras
carbonatação.

corrosão
devido

nas
a

Fotos 2 e 3 Pilares centrai da entrada do TJ com desplacamento do concreto de cobrimento devido a corrosão nas
armaduras.

MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP
Rua Adolpho Ferreira Soares Filho, 169 Jard. Cidade Universitária João Pessoa/PB CEP 58.052-170
CNPJ 14.977.470/0001-14

14

(83) 99190-9484
construtoramindelo@hotmail.com

Pilar com corrosão
armaduras
devido
carbonatação.
Fotos 4 e 5

nas
a

Presença de umidade constante
em contato com a estrutura de
concreto.

Desplacamento do concreto devido a corrosão nas armaduras e fissuras devido a corrosão das
armaduras.

Pilares com corrosão nas armaduras devido
a carbonatação. Armadura com perda de
seção.
Fotos 6, 7 e 8 Corrosão de armaduras nos pilares.
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Pilar P24 da fachada Oeste/Sul. Com
risco de desplacamento do concreto
devido corrosão avançada.
Foto 9

Fissura em pilar devido a corrosão das armaduras.

Pilar com
concreto
carbonatado
propiciando a corrosão nas armaduras em
avançado estado de degradação.

Pilar com concreto carbonatado
propiciando a corrosão nas armaduras.

Fotos 10 e 11 Pilar com desplacamento do concreto e ensaio de frente de carbonatação do concreto (pH).
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Pilar P21 da fachada Oeste/Sul.
Com risco de desplacamento do
concreto devido corrosão avançada.
Fotos 12, 13 e 14

Pilar com concreto de
cobrimento
carbonatado
propiciando a corrosão nas
armaduras.

Pilar com desplacamento do concreto e ensaio de frente de carbonatação do concreto (pH).

Pilar da fachada Oeste/Sul. Com
risco de desplacamento do concreto
devido corrosão avançada.
Fotos 15, 16 e 17

Pilar com desplacamento do concreto devido a corrosão.

MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP
Rua Adolpho Ferreira Soares Filho, 169 Jard. Cidade Universitária João Pessoa/PB CEP 58.052-170
CNPJ 14.977.470/0001-14

17

(83) 99190-9484
construtoramindelo@hotmail.com

Setores dos pilares com risco de
desplacamento do concreto devido
corrosão das armaduras.

Fotos 18, 19 e 20

Fotos 21, 22 e 23

Pilares com desplacamento do concreto devido a corrosão

Pilar com desplacamento do concreto e ensaio de frente de carbonatação do concreto (pH)
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Pilar
com
concreto
carbonatado
propiciando a corrosão nas armaduras em
avançado estado de degradação.
Fotos 24 e 25 Pilar com desplacamento do concreto e ensaio de frente de carbonatação do concreto (pH).

Pilar com concreto carbonatado
propiciando a corrosão nas armaduras
em avançado estado de degradação.
Fotos 26 e 27 Pilar com desplacamento do concreto e ensaio de frente de carbonatação do concreto (pH).
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Pilar
com
concreto
carbonatado
propiciando a corrosão nas armaduras em
avançado estado de degradação.
Fotos 28, 29 e 30

Pilar com desplacamento do concreto e ensaio de frente de carbonatação do concreto (pH).

Pilar
com
concreto
carbonatado
propiciando a corrosão nas armaduras em
avançado estado de degradação.
Fotos 31, 32 e 33

Pilar com desplacamento do concreto e ensaio de frente de carbonatação do concreto (pH).
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Fotos 34, 35 e 36

Fotos 37, 38 e 39

Pilar com desplacamento do concreto e fissurado devido a corrosão das armaduras.

Pilar com desplacamento do concreto devido a corrosão das armaduras e ensaio de frente de
carbonatação do concreto (pH).

A corrosão das armaduras propiciada pela carbonatação, também, está presente nas vigas
do térreo e 1º andar, com a presença de fissuras e desplacamento do concreto de cobrimento. A
degradação da estrutura foi acelerada devido a presença de umidade em contato com o concreto.
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Presença de umidade.
Fotos 40 e 41

Vigas do térreo com fissura e desplacamento do concreto de cobrimento devido a corrosão das
armaduras.

Fotos 42 e 43 Vigas do 1º pavimento com fissura devido a corrosão das armaduras

c) Ensaio de resistência à compressão, absorção de água e Índice de vazios
Devido a homogeneidade dos resultados obtidos no ensaio de esclerometria e com
objetivo de preservar a integridade da estrutura de concreto, foi decidido a extração de
testemunhos em 2 pilares. Nesses testemunhos foram realizados dois ensaios: resistência à
compressão, absorção de água e índice de vazios.
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Fotos 44 e 45 Ensaio de extração de testemunhos de concreto

O ensaio destrutivo de extração de testemunhos atendeu as especificações da NBR 768021 - Concreto

Extração, preparo, ensaio e analise de testemunhos de estruturas de concreto.

Pate 1: Resistencia à compressão axial. A resistência media encontrada foi de 24,7 MPa, ou
seja, o resultado confirma o resultado do ensaio de esclerometria, ou seja, o resultado do ensaio
no testemunho valida os resultados da esclerometria.
O ensaio de absorção de água e índice de vazios foram executados conforme a NBR 9778
Argamassa e concreto endurecidos

Determinação da absorção de água, índice de vazios e

massa especifica. Nesse ensaio, o testemunho extraído foi seco em estufa à temperatura de
(105±5) ºC por um período de 72 h, em seguida foi saturado em água à temperatura (23±2) ºC
por um período de 72 h. Após a saturação o testemunho foi colocado em recipiente com água
e elevada progressivamente à ebulição, a qual foi mantida por 5 h, mantendo o volume de água.
O resultado do ensaio ira informar sobre as características físicas do concreto, essas estão
relacionadas com a durabilidade das estruturas, pois a penetração do agentes agressivos
depende das características físicas do concreto. Os resultados obtidos foram:
Índice de vazios: 22%;
Absorção de água: 10,4%
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Em comparação com os critérios de Helene (1993), os concretos são considerados
deficientes em relação aos critérios de durabilidade. Essa condição propicia o surgimento de
corrosão nas armaduras.
Tabela 1

Critérios de durabilidade de Helene (1993)

Criterios de Helene (1993),
para concretos
Concretos

IV

Ab. Agua

Duraveis

10%

<4,2%

Normais

10 e 15%

4,2 e 6,3%

De ficiente

15%

>6,3%

d) Resistividade elétrica do concreto
Essa propriedade está relacionada à resistência a passagem de corrente elétrica por um
determinado material, de modo a subsidiar a análise de durabilidade. Dessa forma, pode-se
determinar a resistência elétrica de um material, aplicando sobre o mesmo uma diferença de
potencial (V) e medindo-se a corrente (I) que o atravessa.

Fotos 46 e 47 Ensaio de resistividade elétrica do concreto
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A importância da resistividade elétrica do concreto reside no fato de que esta propriedade,
juntamente com o acesso de oxigênio, controla o processo eletroquímico que gera o fenômeno
da corrosão das armaduras imersas no concreto. A resistividade elétrica está relacionada aos
principais estágios da vida útil de uma estrutura (períodos de iniciação e propagação da
corrosão das armaduras) e considera-se existir uma relação entre a resistividade do concreto e
a velocidade de corrosão do aço após a sua despassivação.
A tabela a seguir apresenta os riscos de corrosão em função da resistividade elétrica.
Tabela 2

Parâmetros de referência
Risco de corrosão da armadura

<5

Muito alto

Entre 5 e 10

Alto

Entre 10 e 20

Baixo/moderado

> 20

Baixo

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. Standard Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using the
Wenner Four-Electrode Method. ASTM G57. In: Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia, 1992.

Os resultados obtidos apresentam uma tendência maior do risco de corrosão nos pilares
externos, o que comprova a inspeção visual e ensaio de carbonatação. Os resultados dos
ensaios, também, auxiliam na especificação das áreas a serem recuperadas, já que muitos
risco de corrosão das armaduras a partir do terço médio desses pilares.
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Tabela 3 - Resultados dos ensaios de resistividade elétrica do concreto

Resistividade Eletrica do Concreto
Peça Estrutural
PILAR 33
PILAR 34
PILAR 23
PILAR 24
PILAR 45
PILAR 57
PILAR 21
PILAR 19
PILAR 18
PILAR 17
PILAR 16
PILAR 49
PILAR 38
PILAR 48
PILAR 13
PILAR 28
PILAR 21
PILAR 23
PILAR 69
PILAR 87

Resultado

9. Conclusão
Após a inspeção técnica e ensaios realizados na estrutura de concreto armado do Anexo
administrativo Des. Archimedes Souto Maior do Tribunal de Justiça da Paraíba, pode-se
concluir que a estrutura apresenta um nível alto de degradação, principalmente, nos pilares
externos.
Recomenda-se a recuperação estrutural, urgente, dos pilares do subsolo, do térreo e as
vigas do térreo, conforme especificação e procedimentos técnicos de recuperação. A
recuperação desses elementos deve ser realizada o mais breve possível.
Recomenda-se a interdição do acesso de pessoas à área lateral (lado sul), devido risco do
desplacamento de concreto dos pilares.
Para aumentar a vida útil da edificação, recomenda-se evitar o contato permanente de
água dos ar condicionados e chuva na edificação, pode-se criar dispositivos para evitar o contato
ou uma pintura impermeabilizante. Para aumentar a vida útil da estrutura de concreto
recomenda-se uma proteção em relação a essa mesma umidade e uma pintura anti penetração
de CO2, conforme procedimentos de recuperação e especificação técnica.
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João Pessoa, 22 de Novembro de 2021.

José Felinto Pinheiro Neto
Engenheiro Civil
CREA: 160.426.266-4
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Anexo A Relatório de Esclerometria

Peça analisada

Resultado
Obtido
(MPa)

Resultado
Corrigido
(MPa)

1

Pilar P45

34,0

28,9

2

34,0

28,9

3

Pilar P23
Pilar 85

32,0

27,2

4

Pilar P34

28,0

23,8

5

Pilar P69

32,0

27,2

6

Pilar P21 externo

50,0

42,5

7

Pilar P19 externo

40,5

34,4

8

Pilar P24

40,5

34,4

9

Pilar P18 externo

38,5

32,7

10

Pilar P17 externo

42,0

35,7

Pilar P16 externo

50,0

42,5

Área

11
12

Fck
(MPa)

-

Data do
ensaio

07/09/2021

Pilar P57 externo

30,0

25,5

13

Pilar P33 - externo

30,0

25,5

14

Pilar P48 - subsolo

30,0

25,5

15

Pilar P23 - subsolo (sala foto)

28,5

24,2

16

Pilar P49 - subsolo

30,0

25,5

17

Pilar P38 subsolo

28,5

24,2

18

Pilara P13 - subsolo

30,0

25,5

19

Pilar P28 - subsolo

36,5

31,0

20

Pilar P21 externo

30,0

25,5

21

Pilar P69 interno - 1o pav

34,0

28,9

22

Pilar P87 interno - 1º pav

30,0

25,5

34,5
6,5
19%

29,3
5,6
19%

Média (Mpa)
Desvio Padrão (Mpa)
Coeficiente de variação (%)
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Anexo B - Resultado do ensaio de resistência à compressão em testemunhos
de concreto
TECNCON - Tecnologia do Concreto e Engenharia Ltda.
ABNT NBR 7680-1 - Concreto - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos
de estruturas de concreto, Paret 1: Resistência à compressão axial
Relatorio do ensaio de rompimento de testemunhos de Concreto
Inte re s s a do : C o ns truto ra Minde lo

Construtora: Construtora Mindelo

Rel. EXT006.21

Obra: Anexo Tribunal de Justiça da PB

Endereço da obra: Centro de João Pessoa-PB

Data: 22/9/2021

Dados do Ensaio
Localização da extação: Pilarer do T erreo

Data do Ensaio: 28/9/2021

Umidade do testemunho: Seco

Concreteira: não informado

fck: -

P a vim ento :Té rre o

Data da Extração: 22/09/2021

Idade do T estemunho:mais de 365 dias UR:62% T : 29°C

Sentido da extração: ortogonal ao lançamento

Coeficientes de Correção
Relação altura/diametro (h/d): k1
Efeito do broqueamento em função do diâmetro do testemunho: k2
Direção de extração em relação ao lançamento do concreto: k3
Efeito de umidade do testemunhos: k4

Resultados obtidos
Massa
espefica
aparente
(g/cm3)

Coeficientes de
correção

F
(Tf)

fci,ext,
inicial

(Mpa)

fci, ext fck,ext,seg
(Mpa) (Mpa)

k1

k2

k3

k4

374

4,50

9,90

2,20

15,9 157,37

2,38

0,00

0,13

0,05

-0,04

367

23,1

26,2

26,2

2 - P18 383

4,60

10,00

2,17

16,6 166,11

2,31

0,00

0,13

0,05

-0,04

340

20,5

23,3

23,3

1 - P 17

Notas:
1. Cálculo
fci,ext = [1+(k 1 + k 2 + k 3 + k 4 )] * fci,ext,inicial
fck, ext,seg = ( fci,ext) /n
Observaçoes
1. Testemunho nº01: Pilar P17 do Terreo
2. Testemunho nº02: Pilar P18 do Terreo

João Pessoa, 28 de Setembro de 2021
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO
Este documento tem o objetivo de fornecer as instruções gerais e de caráter técnico para
a recuperação estrutural do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
Este documento contém informações sobre:
Memorial Descritivo;
Especificações Técnicas.
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MEMORIAL DESCRITIVO
1. Características do Tribunal de Justiça:
1.1 Localização:
Município de João Pessoa - Pb.
1.2 Descrição da obra:
O Tribunal de Justiça tem, aproximadamente, 31 anos. É composto por 1 prédio e um
anexo. E é formado por subsolo, térreo, 7 pavimentos tipos, coberta e reservatório.
A tipologia estrutural é formada por: fundações, pilares, lajes e vigas. As vedações são
feitas com pele de vidro, alvenarias de vedação e divisórias.
A estrutura de concreto externamente e internamente apresenta setores com revestimento
em textura e outros sem revestimento.
Os pilares apresentam as seguintes seções:

As vigas, em sua maioria, externas e internas apresentam seção retangular com dimensões
variadas de 30 x 80 cm e 20 x 40 cm. E as lajes são do tipo maciça.

2. Inspeção técnica
As manifestações visíveis foram a presença de eflorescências, fissuras, desplacamento do
concreto em pilares, vigas e lajes. Essas manifestações patológicas são causadas por infiltrações
e corrosão das armaduras. O agente causador das eflorescências são as infiltrações no ultimo
pavimento e o agente causador da corrosão foi a carbonatação do concreto. A falta manutenção,
idade da edificação e insuficiência do cobrimento das armaduras contribuíram para o avançado
estado de degradação.
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Em vários elementos da estrutura de concreto, o estado de degradação é avançado, com
corrosão de armaduras generalizada.
Após exame na estrutura de Tribunal de Justiça verificamos as seguintes patologias
- Corrosão de armaduras em pilares, vigas e lajes.
Pilares: nos pilares das fachadas foi diagnosticado a presença de fissuras
e desplacamento do concreto devido a corrosão de armaduras.
Vigas: foi diagnosticado a presença de fissuras e desplacamento do
concreto devido a corrosão de armaduras.

Essa manifestação foi

visualizada em poucos pavimentos.
Lajes: nas lajes foi diagnosticado a presença de fissuras e desplacamento
do concreto devido a corrosão de armaduras. E a presença de
eflorescência. Essas manifestações foram visualizadas em poucos
pavimentos.

3. Serviços propostos a serem realizados:
3.1 Recuperação Estrutural dos pilares, vigas e lajes.

4. Discriminação dos serviços:
4.1 Recuperação estrutural
A terapia adotada será a recuperação estrutural tradicional que consiste na substituição da
camada superficial de concreto que se encontra afetada, repondo-a por outro material adequado
à manifestação patológica identificada e que possua características de proteção à armadura,
tornando-a novamente passivada.
As atividades a serem desenvolvidas no serviço de recuperação estrutural são ordenadas
nas seguintes etapas:
1ª etapa: demarcação da área do reparo;
2ª etapa: remoções e escarificação de concreto das regiões patologicamente
afetadas;
3ª etapa: limpeza e/ou substituição de armaduras;
4ª etapa: limpeza e preparação do substrato;
5ª etapa: materiais e procedimentos de aplicação.
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1. Objetivo
Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação estrutural do Tribunal
de Justiça da Paraíba.
Responsabilidades da contratada:
a) Implantação do canteiro de obras;
b) Elaboração do plano de trabalho para realização das obras;
c) Fornecimento de ART referente os serviços contratados;
d) Guarda de equipamentos, ferramentas e materiais;
e) Transporte, incluindo carga e descarga de todos os materiais e equipamentos;
f) Fornecimento de todos os materiais necessários a execução do objeto;
g) Controle de qualidade dos materiais utilizados;
h) Fornecimento dos equipamentos e mão de obra para execução do objeto;
i) Execução da recuperação e pintura;
j) Inspeção final;
l) Limpeza.

2. Instalação da obra
A instalação e mobilização da obra deverão ser previstas segundo planilha orçamentária
e consistem em:
Adaptação de local para guarda de materiais, ferramentas e equipamentos;
Local para descarte dos resíduos gerados;
Contínuo isolamento e proteção das áreas de trabalho,
Registro do contrato e da obra junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia);
Instalação da placa de obra contendo responsabilidade técnica e administrativa da
obra,
Fornecimento de transporte e alimentação dos operários;
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Apresentar PCMAT e PCMSO;
Instalação dos equipamentos.

3. Administração da obra
A administração da obra será efetuada por técnicos experimentados em obras desta
natureza, segundo planilha orçamentária anexa.
Após o devido isolamento da área, os serviços serão executados obedecendo a rigoroso
padrão de qualidade e segurança do trabalho, e seguirão a seguinte sequência:
O horário de trabalho deverá atender as necessidades do Tribunal de Justiça da Paraíba,
determinados no momento da contratação e durante a execução dos serviços;
Planejamento das etapas do serviço, de maneira a minimizar os transtornos inerentes a
obras dessa natureza, bem como reduzir ao mínimo o prazo de execução;
Os funcionários envolvidos nos trabalhos de montagem das estruturas e equipamentos em
altura devem estar devidamente treinados (apresentar certificados de treinamento em
altura) e equipados com dispositivos de proteção individual e coletiva;
Mobilização de equipe e equipamentos com determinação dos locais a serem utilizados
pelo pessoal e material;
A contratada deverá seguir todos os critérios da NR-35, norma relativa a trabalho em alturas
qualificação de pessoal, documentos a apresentar (Análise de Risco - AR e Permissão para
o Trabalho

PT) e necessidade de supervisão de técnico ou engenheiro de segurança.

4. Andaimes suspensos
Os serviços serão executados através de andaimes suspensos, normatizados, autorizados
pela SRT (Secretaria Regional do Trabalho), segundo NR- 18 (norma regulamentadora) em seu
item 18.15;

Os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos
devem ser precedidos de projeto elaborado e acompanhado por profissional legalmente
habilitado;
Os andaimes suspensos devem possuir placa de identificação, colocada em local
visível, onde conste a carga máxima de trabalho permitida;
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A instalação e a manutenção dos andaimes suspensos devem ser feitas por trabalhador
qualificado, sob supervisão e responsabilidade técnica de profissional legalmente
habilitado obedecendo, quando de fábrica, as especificações técnicas do fabricante.
Deve ser garantida a estabilidade durante todo o período de sua utilização, através de
procedimentos operacionais e de dispositivos ou equipamentos específicos para tal fim;
O trabalhador deve utilizar cinto de segurança tipo pára-quedista, ligado ao travaquedas de segurança este, ligado a cabo-guia fixado em estrutura independente da
estrutura de fixação;
A sustentação dos andaimes suspensos somente pode ser apoiada ou fixada em
elemento estrutural;
Em caso de sustentação dos andaimes suspensos em platibanda ou beiral da edificação,
essa deve ser precedida de estudos de verificação estrutural sob responsabilidade de
profissional legalmente habilitado;
A extremidade do dispositivo de sustentação, voltada para o interior da construção,
deve ser adequadamente fixada, constando essa especificação do projeto emitido;
É proibida a fixação de sistemas de sustentação dos andaimes suspensos por meio de
sacos com areia, pedras ou qualquer outro meio similar;
Os dispositivos de suspensão devem ser diariamente verificados pelos usuários e pelo
responsável pela obra, antes de iniciados os trabalhos;
Os usuários e o responsável pela verificação devem receber treinamento e manual de
procedimentos para a rotina de verificação diária;
Os andaimes suspensos devem ser convenientemente fixados à edificação na posição
de trabalho;
É proibido acrescentar trechos em balanço ao estrado de andaimes suspensos;
É proibida a interligação de andaimes suspensos para a circulação de pessoas ou
execução

de

tarefas;

Sobre os andaimes suspensos somente é permitido depositar material para uso
imediato;
É proibida a utilização de andaimes suspensos para transporte de pessoas ou materiais
que não estejam vinculados aos serviços em execução;
Os quadros dos guinchos de elevação devem ser providos de dispositivos para fixação
de sistema guarda-corpo e rodapé;
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O estrado do andaime suspenso deve estar fixado aos estribos de apoio e o guardacorpo ao seu suporte;
É vedada a utilização de guinchos tipo catraca dos andaimes suspenso para prédios
acima de 5 pavimentos, a partir do térreo, ou altura equivalente;
Os guinchos de elevação para acionamento manual devem observar os seguintes
requisitos:
a) ter dispositivo que impeça o retrocesso do tambor para catraca;
b) ser acionado por meio de alavancas, manivelas ou automaticamente, na subida e
na descida do andaime; possuir segunda trava de segurança para catraca; e ser dotado
da capa de proteção da catraca;
A largura mínima útil da plataforma de trabalho dos andaimes suspensos deve ser de
sessenta

e

cinco centímetros;

Os estrados dos andaimes suspensos mecânicos podem ter comprimento máximo de
8,00

(oito

metros);

Quando utilizado apenas um guincho de sustentação por armação é obrigatório o uso
de um cabo de segurança adicional de aço, ligado a dispositivo de bloqueio mecânico
automático, observando-se a sobrecarga indicada pelo fabricante do equipamento;
Na utilização de andaimes suspensos motorizados deverá ser observada a instalação
dos

seguintes dispositivos:
a) cabos de alimentação de dupla isolação;
b) plugs/tomadas blindadas;
c) aterramento elétrico;
d) dispositivo Diferencial Residual (DR); e,
e) fim de curso superior e batente.

O conjunto motor deve ser equipado com dispositivo mecânico de emergência, que
acionará automaticamente em caso de pane elétrica de forma a manter a plataforma de
trabalho parada em altura e, quando acionado, permitir a descida segura até o ponto de
apoio inferior;
Os andaimes motorizados devem ser dotados de dispositivos que impeçam sua
movimentação, quando sua inclinação for superior a 15º (quinze graus), devendo
permanecer nivelados no ponto de trabalho;
O equipamento deve ser desligado e protegido quando fora de serviço;
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5. Procedimento operacional para recuperação estrutural
Este procedimento é baseado em Normas Nacionais, livros e artigos técnicos, e tem por
finalidade estabelecer as exigências, recomendações, prescrições e atividades de manutenções
relativas à execução de reparo estrutural da edificação.
Após a análise do que foi visto, recomenda-se o reparo nos pilares, vigas e lajes do
Tribunal de Justiça da Paraíba.
A terapia adotada será a recuperação tradicional que consiste na substituição da camada
superficial de concreto que se encontra afetada, repondo-a por outro material adequado à
manifestação patológica identificada e que possua características de proteção à armadura,
tornando-a novamente passivada.
Antes de iniciar os serviços de recuperação de qualquer elemento, recomenda-se a
interdição do setor a ser recuperado;
Escorar os setores próximos aos elementos a serem recuperados, espaçadas 30 cm. O
escoramento da estrutura tem por objetivo aliviar o elemento a ser recuperado das cargas
atuantes.
Utilização de EPI s (fardamento com logomarca da empresa, capacete, luvas em couro,
luvas pigmentadas, óculos de proteção, protetores auriculares tipo concha e/ou plug e
bota) atendendo exigências da NR 18, PCMSO e PPRA obrigatório.
Em pilar realizar a recuperação por setores, conforme projeto, ou seja, cada pilar será
composto por 6 setores com 50 cm de altura, executados de forma não sucessivas;
Em viga realizar a recuperação por setor, ou seja, recuperar trechos de 1,5 m de
extensão;
Em lajes realizar a recuperação por áreas de 1m2;
Demarcar com disco de corte o setor a ser recuperado. Com o objetivo de manter o
monolitismo da peça estrutural a ser recuperada, deve-se limitar a área do reparo;
Deve-se cortar as faces laterais com ângulos que favoreçam a aderência, facilitem a
aplicação e garantam a espessura mínima do material de reparo. Limitar a área de corte,
para reparo localizado, conforme projeto;
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Retirada de todo o concreto de cobrimento que está carbonatado, solto e mau
compactado e segregado até alcançar as armaduras, usando martelete de impacto de 8 a
10kg. A retirada do concreto não pode danificar setores fora da área demarcada;
Todo material solto, semi-solto e segregado deve ser removido até atingir a superfície
íntegra do concreto, condição caracterizada pela união consistente e coesa dos
agregados graúdos. Após chegar nessa superfície integra, ela deve ser limpa com escova
de aço;
Deve-se evitar o choque do martelete contra as armaduras;
Retirar o concreto, deixando as armaduras livres sem contato com o concreto, cerca de
2 a 3 cm após armadura. Além da remoção do concreto degradado, deve-se garantir a
futura imersão das barras em meio alcalino (novo concreto aplicado), corte em + ou
90º;
A retirada do concreto exige cuidados operacionais para que a remoção se restrinja a
retirada da camada estritamente necessária;
A limpeza das armaduras com sinais de corrosão deve ser feita com lixadeira acoplada
com disco de corte, ou se possível, com hidrojateamento de abrasivo (areia) com alta
pressão. Limpar as armaduras até a retirada de toda corrosão em toda seção da armadura
e na extensão do reparo;
Recomposição da armadura caso a perda de seção ultrapasse 10%, a substituição se
dará por meio de traspasse com a diâmetro igual ou imediatamente superior a armadura
existente;
Em casos que se confirme redução de seção, substituir a armadura por uma nova, de
diâmetro igual à existente, obedecendo ao traspasse exigido por norma que é de 5 vezes
o diâmetro da barra. Colocar nova armadura obedecendo à bitola e espaçamento
existente. Nos elementos que for necessário realizar ancoragem, as novas devem ser
ancoradas quimicamente com adesivo epóxi sikadur 32, ou similar;
Executar o furo com 2 cm de espessura (1 cm de cada lado) maior do que a espessura
da barra de aço a ser ancorada. Preencher o furo com o adesivo epóxi através de bico
misturador/injetor;
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Para garantir a aderência do concreto antigo com o novo concreto deve ser feito a
escarificação do concreto antigo, limpeza do substrato (o mesmo deverá estar isento de
óleos e graxas, ou qualquer outro material que dificulte a aderência). A escarificação
deve deixar o agregado graúdo aparente e deve ser realizada por meio de escova com
cerdas de aço;
O concreto antigo deve ser saturado com água em abundância (durante 25 min), essa
saturação deve ocorrer alguns momentos antes da concretagem;
A recomposição da peça deve ser feita com graute fluido (flow mínimo de 65 ± 5 cm);
A resistência do graute dever ser de 40 MPa (aos 28 dias). Adicionar cascalho (brita
nº0), em proporção de 30% em relação ao peso para evitar fissura de retração;
Em lajes aplicar argamassa polimérica tixotropica (espessura de recuperação inferir a
40 mm);
A argamassa polimérica a ser aplicada como material de recuperação deve ter
consistência adequada à aplicação por chapamento e resistência à compressão aos 28
dias de 40MPa;
Aplicar a 1ª camada de argamassa de forma enérgica para preencher todo o setor do
reparo, evitando vazios, essa camada não deve ser inferior a 10 mm. Após 1 hora, aplicar
a 2ª camada de argamassa (de acordo com o tempo informado pelo fabricante). O
acabamento deve ser alisado com desempenadeira de madeira;
Recomendação de usar a argamassa tixotropica Nafufill CR (MC Bauchemie) ou
Weber.rep S2 (Weber Saint Gobain).
Deve-se moldar corpos de prova dos grautes utilizados na recuperação para
rompimento com 3, 7 e 28 dias. Para cada idade é obrigatório ensaiar à compressão dois
corpos-de-prova, conforme NBR 12655;
Desforma em no mínimo 48 horas, não serão admitidos nichos / falhas de concretagem;
Montagem de formas em compensado plastificado, 14 mm, ou material, equivalente do
ponto de vista da absorção de água.
Aplicar desmoldante vegetal no compensado conforme indicação do fabricante;
Instalar cachimbo com objetivo de facilitar o lançamento do graute fluido, com 10 cm
de abertura, conforme projeto;
Realizar a desforma e demolir o concreto que preencheu o cachimbo com 48 horas,
utilizando disco de core, sem causar vibração na peça. Não serão admitidos nichos /
falhas de concretagem;
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A dimensão final da peça deverá ficar com cobrimentos de acordo com a NBR
6118:2014;
Realização de cura úmida até 7 dias.
2 dias com forma;
5 dias com aspersão de água.

6. Limpeza da obra
Os resíduos resultantes da quebra do concreto devem ser transportados com emprego
de carros de mão, pás ou outro processo manual para colocação em caçambas;
As caçambas de entulho devem ser dispostas próximos a obra de forma a não interferir
no tráfego de pessoas e carros e, se possível, não comprometer o aspecto visual.
O material fragmentado será então carregado em caminhão caçamba e transportado
para bota-fora previamente escolhido;
A CONTRATADA deverá manter, no decorrer dos serviços, as instalações com grau
de limpeza compatível com os serviços executados, zelando para que todos os
funcionários se conscientizem de forma a colaborarem com tal tarefa;
Ao término dos trabalhos diários, em todas as áreas onde os serviços forem
desenvolvidos, deverão ser desmontadas e removidas pela CONTRATADA, as suas
instalações provisórias necessárias à perfeita execução dos serviços;
Deverá ser efetuada cuidadosa remoção de detritos, manchas e resíduos de argamassa
de todas as superfícies de pisos, revestimentos, esquadrias, ferragens, vidros etc.;
As áreas externas às edificações serão limpas, sendo todos os entulhos retirados para
fora da área do Tribunal de Justiça, do município de João Pessoa-PB.

João Pessoa, 22 de Novembro de 2021.

José Felinto Pinheiro Neto
Engenheiro Civil
CREA: 160.426.266-4
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