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Artigo Técnico

Editorial

Em defesa dos
Engenheiros Civis
Informativo ABENC/BA chega a sua terceira edição, cumprindo o objetivo de promover a integração e defender os interesses
dos engenheiros civis baianos, além de difundir conhecimentos técnicos relacionados
à profissão.
Neste número, está sendo publicada a terceira parte do artigo "Concreto Estrutural:
quando e como recuperar". Apresentamos também o Projeto Doador, iniciativa do Estado de
Tocantins, na gestão do governador José Wilson
Siqueira Campos (1998/2002) que propõe a
interligação da bacia do Rio Tocantins com a do
Rio São Francisco.
Destacamos ainda a oportunidade que se
abre para a Engenharia de Avaliações neste momento de desenvolvimento econômico e crescimento do setor da construção. É uma atividade
genuinamente ligada à engenharia civil, que
vem sendo ocupada por outros profissionais
sem a devida qualificação para exercê-la.
Além de medidas para evitar que leigos desempenhem a promissora atividade, a
ABENC/BA está programando treinamentos
para os engenheiros civis interessados na capacitação em Engenharia de Avaliações. Sem
fins lucrativos, a ABENC/BA se propõe a oferecer o curso de especialização com custo inferior
ao praticado no mercado. Como o número de
vagas será limitado, a realização de reservas já
pode ser feita pelo telefone 71
3354 4776 ou pelo email:
abenc@abenc-ba.com.br.

Concreto Estrutural: quando
e como recuperar - Parte III

O

Enéas Cardoso
de Almeida Filho
Presidente

ontinuando a série de artigos
sobre recuperação estrutural, iniciada no Informativo nº 1, que
tratou dos princípios eletroquímicos envolvidos na corrosão e Informativo nº 2
sobre polarização catódica e a tendência de diferentes tipos de metais à oxidação e interação galvânica, daremos
continuação ao tema.
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O princípio da pilha eletroquímica:
Se em um ambiente iônico, tal
como íons de Cloreto e Sulfatos dissolvidos em meio líquido, colocarmos
separados dois metais de diferentes
potenciais elétricos, tais como Zinco e
Aço e interligarmos externamente
estes metais por um condutor, aparece
uma voltagem entre eles, fluindo uma
corrente elétrica. (vide fig. 01).
Este fenômeno é na verdade uma
pilha eletroquímica, onde o anodo
Zinco se oxida formando ZN2+, produzindo elétrons que circularão pelo
condutor em direção ao catodo Aço
onde, na superfície de contato do

metal com o meio líquido, estes
elétrons se ligarão aos íons de
Hidrogênio (H-), que por reação de oxiredução resultarão Hidrogênio (H2).
Veremos posteriormente de forma
detalhada como este princípio pode
ser aplicado às estruturas de concreto, para protegê-las contra oxidação da ferragem de várias formas:
a) de forma preventiva, evitando o
surgimento do problema;
b) de forma corretiva, interrompendo
o processo oxidativo instalado; e
c) nas recuperações estruturais devidas à oxidação.
O aço utilizado na construção civil
é uma liga em que entram diferentes
metais na sua composição, tais como
ferro, manganês, cromo, etc; cada um
destes metais possui potenciais elétricos distintos, existindo assim microscopicamente, infinitas pilhas de
corrosão galvânica, devido a estas internas diferenças de potencial, interligadas externamente pelo líquido
intersticial rico em íons.
Continua na página 2. 

Boom da construção
cria oportunidades para
Engenharia de Avaliações
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da Engenharia Civil
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Projeto Doador é alternativa para
solucionar a escassez de água
no Semi-Árido Nordestino
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Uma breve referência ao aço:
aço é produzido tendo como componente principal o minério de
ferro, que é basicamente óxido de
ferro (FeO), submetido a altas temperaturas em fornos especiais junto com
carvão vegetal ou coque e outros materiais que só tem como função separar os
materiais indesejáveis, a escória. Esta
etapa no alto forno visa basicamente reduzir o máximo possível o teor de
o xigênio existente no FeO (o que justificaria a extrema carência reativa com relação ao oxigênio), obtendo-se então o
ferro gusa, que contém aproximadamente 3,75% de carbono.
Em uma segunda fusão o teor de
carbono é ajustado entre 2 e 6,5%, resultando em ferro fundido, controlandose também os teores de silício, fósforo,
manganês e enxofre, mais outros elementos de menor participação, passando em seguida pela aciaria, quando
é produzida a liga final, reduzido o teor
de carbono para o intervalo de no mínimo 0,008 e máximo 2,1%.
Após a fusão, com o resfriamento
inicia-se a formação de uma estrutura
cristalina, cujo formato da unidade é
denominado dendrita, as quais, em
contato umas com as outras, formam
os cristais reticulados que, até a solidificação, constituirão os grãos componentes da estrutura sólida.
As propriedades dos aços variam
com a estrutura cristalina, que é
função da composição química e também com o formato e homogeneidade dos grãos, que podem ser
alterados por efeitos termomecânicos
de tratamento, tais como reaquecimento e resfriamento com controles
rígidos de temperatura, principalmente do tempo de resfriamento.
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Os principais tipos de tratamento são:
a) Laminação
Pode ser “a quente” ou “a frio”.
Quando a quente, envolve trabalho
mecânico a altas temperaturas, com
a finalidade de produzir perfis e laminados comerciais, possui as variáveis
de forjamento e estiramento; como a
temperatura de trabalho é acima da
crítica de 723º C, temperatura limite
que possibilita trabalhabilidade e interfere no tamanho dos grãos, resulta
após a recristalização em grãos
menores. A frio é realizada com temperaturas mais baixas, não alterando
o tamanho dos grãos mas defor-

mando os mesmos, resulta no
chamado “aço encruado”, com mais
resistência e dureza, menos escoamento e menor resistência á corrosão, sendo que se for aquecido
tenderá a retornar á situação anterior.
b) Recozimento
A velocidade de resfriamento é lenta,
visando ajustar o tamanho dos grãos,
remover tensões de laminação ou forjamento e diminuir a dureza para melhorar a trabalhabilidade à usinagem.
c) Normalização
É um tipo de recozimento com resfriamento menos lento, aplicado na
maior parte dos aços para ajustar a
granulação grosseira. Também é
usado como etapa preliminar para
outros tratamentos.
d) Têmpera
Tratamento inverso dos anteriores,
pois utiliza o resfriamento rápido, obtendo-se aumento da resistência à
tração e alta dureza, com perda de
maleabilidade e surgimento de tensões internas.
e) Revenido
Obtêm-se com o aquecimento prolongado a temperaturas abaixo de 723º C,
normalmente é utilizado para melhorar
as condições do aço submetido a
têmpera, aumentando a maleabilidade e resistência aos choques.
Os aços usados na construção
civil possuem diversas propriedades,
entre as mais importantes estão:
Elasticidade - qualidade de retornar
ao comprimento original após removidos os esforços atuantes, enquanto
estes esforços estejam abaixo do limite de proporcionalidade, pois uma vez
ultrapassado este limite entra-se no
patamar de escoamento;
Plasticidade – deformação permanente devido a esforços de tensão
além do limite de validade da Lei de
Hooke (β=µ.E, tensão aplicada é igual
ao coeficiente de deformação vezes o
módulo de elasticidade);
Ductilidade – característica muito importante, presente em muitas obras
que necessitam de reforço ou recuperação estrutural, pois permite ao
aço se deformar antes de romper,
provocando fissuras nas estruturas
antes da ruína;
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Fragilidade, presente em certos tipos
de aço tratados, é o inverso da ductilidade, se caracteriza pela tendência
de romper sem deformação prévia;
Resiliência – capacidade de responder em regime elástico à energia
mecânica aplicada;
Tenacidade – o total de energia que
pode resistir nos estágios elástico e
plástico até a ruína, resultando em que
um aço dúctil, com mesma resistência
que um frágil, será mais tenaz.;
Fluência – advém de deformações
nos grãos, causados por tensões que
podem ser localizadas e se caracterizam por deformações contínuas, com
adelgamento da seção, são comuns
em casos de incêndio e mais significativa quando a temperatura ultrapassa 350º C;
Fadiga – característica de ruptura
tipo frágil por esforços repetitivos;
Dureza – resistência à abrasão e a
penetração.
Para as estruturas de concreto atualmente são utilizados aços de boa ductilidade, para permitir dobramentos;
elevadas resistências ao escoamento, reduzindo assim as deformações
plásticas; grande tenacidade, para
evitar fraturas do tipo frágil e boa resistência térmica para permitir eventual soldabilidade, sem grandes
perdas das características.
Existem também aços de elevadas resistências à corrosão atmosférica que, mesmo sem tratamentos
superficiais, possuem esta resistên-
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O zinco funciona como anodo de sacrifício, se dissolvendo em solução Iônica,
preservando o aço e produzindo corrente elétrica e gás de hidrogênio.
cia de vido a formação natural de
uma camada protetora superficial,
são chamados genericamente de aço
CORTEN, recebendo outros nomes
comerciais e se destinam principalmente para situações de estrutura
aparente. Esta resistência é obtida
com a adição na liga, de pequenos
percentuais de elementos tais como:
cobre, cromo, níquel, manganês, fósforo, silício e vanádio. Devido ao elevado custo, este tipo de aço não é
utilizado nas estruturas convencionais de concreto armado.
Como fato relevante lembramos
que erroneamente se pensa que esta
característica de resistência à corrosão se dá em todos os casos, e não
é verdade. Em várias situações os
aços CORTEN possuem resistência à
corrosão apenas equivalente aos dos
aços normais, e quando estes casos
ocorrem, têm-se elevados riscos de
ruína, necessitando de tratamento,
sendo adequada neste caso a proteção catódica.
O aço CORTEN tem oxidação retardada pelos elementos componentes da
liga e a camada superficial resultante
da corrosão é mais estável, homogênea
e compacta. Esta camada protetora
leva até 3 anos para se formar e só tem
homogeneidade em condições de molhação e secagem, caso aconteça o
acúmulo permanente de água ou su-
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jeira que retenha umidade, tal proteção
não acontecerá, da mesma forma local
de lixiviamento ou lavagem permanente, a camada protetora será constantemente removida, dando seqüência
à continuada oxidação.
Locais potencialmente críticos são
as partes "protegidas" do intemperismo natural, tais como juntas e
locais cobertos ou superpostos, por
esta razão é que se tem que fazer verificações periódicas, por exemplo às
passarelas de Salvador possuem
pontos críticos nos locais sob as placas de piso, pois estão sujeitas ao
acúmulo de sujeira localizada e
retenção de umidade por longos
períodos, não estando submetidas a
situação uniforme de exposição à
chuva e vento.
Considerações Gerais
Vimos que o aço utilizado nas estruturas de concreto armado resulta
do minério de ferro, ao qual, na produção, foi expulso oxigênio e aplicada enorme quantidade de
energia, resultando em um produto
altamente reativo e caren te de oxi gênio, necessitando de proteção,
seja por adequado recobrimento de
concreto ou por outros meios de proteção, do qual a anódica é a mais
eficiente, como demonstraremos
nos próximos artigos.
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Boom imobiliário abre campo para
novas atividades
aquecimento do mercado imobiliário vem ampliando as oportunidades de trabalho para
diversas atividades profissionais. Beneficiários diretos do boom do setor, os
engenheiros civis têm também na engenharia de avaliações e perícias um
promissor campo profissional. "A engenharia de avaliações se consolida
como uma especialidade na qual o engenheiro civil se encaixa com facilidade
e vantagens", afirma o presidente da
Associação Brasileira de Engenheiros
Civis – Departamento da Bahia (AbencBA), Enéas Almeida. Ele anuncia que a
Abenc-BA está preparando um curso
sobre a atividade.
Segundo Almeida, o exercício da
engenharia de avaliações e perícias
exige conhecimentos próprios da formação profissional dos engenheiros
civis. "São necessários, além dos conhecimentos básicos de estatística,
matemática financeira, técnicas de
construção, fatores depreciativos,
raciocínio matemático para criar e interpretar modelos e outros que já

O

A ABENC/BA estará presente na Expo Construção
Bahia 2008, que se realiza
de 19 a 23 de agosto, no
Centro de Convenções da
Bahia. Em estande próprio,
a diretoria da ABENC/BA
vai recepcionar a classe
durante todos os dias da
feira de tecnologia. Mas o
dia 22 de agosto será uma
data especial. Nela serão
comemorados os 22 anos
de fundação da entidade.

fazem parte da sua grade curricular da
engenharia civil, as ferramentas e normas técnicas especialmente desenvolvidas para a atividade".
O presidente da Abenc-BA, Enéas
Almeida, explica que o profissional de
engenharia de avaliações faz a determinação técnica do valor de bens, frutos e direitos; tomada de decisões
para investimentos; verificação de
não-conformidades; constatação de vícios construtivos e patologias. "Além
disso dá apoio a decisões judiciais
como perito; assistência técnica em
questões judiciais e de arbitragem e
em qualquer outra área onde seja
necessária a conjugação de conhecimentos de engenharia e de determinação de valores", acrescenta.
Enéas Almeida afirma que a atividade de avaliação é de atribuição legal
dos engenheiros, arquitetos e
agrônomos. Aplica-se a imóveis urbanos e rurais; empreendimentos suportados por imóveis como hotéis,
centros comerciais, parques temáticos,
hospitais, etc; instalações mecânicas,

"As Inovações Tecnológicas e o Desenvolvimento
Sustentável" será o tema
do 14º Congresso Brasileiro de Engenheiros
Civis (14º CBENC) a se realizar de 29 de outubro a
1º de novembro, em Blumenau, Santa Catarina. O
14º CBENC é promovido
pela ABENC, com organização do Departamento
de
Santa
Catarina
(ABENC/SC) e da FURB.

industriais e de serviços; fundo de
comércio; ativos fixos e financeiros
como plantas industriais, máquinas,
equipamentos, marcas, patentes,
ações e outros títulos; frutos e direitos
como aluguéis, arrendamentos, royalties, além de quaisquer outros bens
passíveis de lhes serem atribuídos
valor de mercado como obras de arte,
programas de computador, jazidas, etc.
A demanda profissional para a
atividade, de acordo com ele, parte de
investidores, compradores, vendedores e titulares de bens e direitos de
diversas naturezas; seguradoras e
fundos de pensão; incorporadoras e
imobiliárias; bancos e financeiras;
poder judiciário; órgãos e empresas
públicas e privadas. O presidente da
Abenc-BA observa, no entanto, que a
engenharia civil, por uma série de
razões, vem perdendo atribuições e
espaço no campo dessa atividade.
"Nas avaliações, em particular, vê-se a
participação cada vez maior de leigos
assumindo atribuições que legalmente são dos engenheiros".

O 2º Encontro das Associações de Engenheiros
Civis dos Países de Língua
Oficial Portuguesa e
Castelhana acontecerá de
02 a 06 de dezembro de
2008, em Brasília/ DF. O
evento internacional é realizado pela ABENC (Departamento Nacional),
com apoio das ABENCs
Estaduais e CONFEA.

A data e o local da confraternização deste ano
dos associados da
ABENC/BA já estão confirmados. O momento de
integração dos engenheiros civis baianos será no
dia 13 de dezembro, a
partir das 12h30min, no
CTG – Centro de Tradição
Gaúcha, que fica na Rua
Mário Bestetti n° 25, Alto
do São João, Boca do Rio.
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Projeto interliga bacias dos
rios Tocantins e São Francisco
a edição passada, o Informativo ABENC/BA apresentou um
artigo do engenheiro civil Manoel Bonfim Ribeiro, ex-diretor do
Departamento Nacional de Obras
contra as Secas (DNOCS), sobre a
necessidade de interligação dos
açudes e o aproveitamento das
águas subterrâneas da região como
alternativa à transposição das águas
do Rio São Francisco. Para enriquecer o debate sobre soluções para a
escassez hídrica do Semi-Árido
Nordestino, dessa vez será abordado o Projeto Doador.
Iniciativa do governo do estado
de Tocantins, na gestão do governador José Wilson Siqueira Campos
(1998/2002), o Projeto Doador
propõe a interligação da bacia do
Rio Tocantins com a do São Fran-
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cisco. De acordo com os estudos
preliminares, o projeto tem viabilidade técnica, embora seja
necessária a realização de estudos
mais detalhados para a formulação
correta das obras, levando em conta
aspectos econômicos, sociais e ambientais. A proposta demonstra o reconhecimento pelo Estado do
Tocantins da importância do Rio Tocantins para reverter o quadro de
miséria do Nordeste e também desenvolver regiões como Jalapão e
Sudeste do Tocantins.
Orçado em US$ 925 milhões, o
Projeto Doador está localizado nas
regiões do Jalapão e Sudeste do Estado do Tocantins. A proposta consiste na transferência de 1,62
bilhão de metros cúbicos de água
da bacia do Rio Tocantins para a do
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Rio São Francisco. A água proveniente do Rio Tocantins e seus afluentes seria conduzida através de
canais e reservatórios, e armazenada, até as cabeceiras do Rio
Preto, na Bahia, por meio de estações de bombeamentos, seguindo
os cursos naturais e ou canais até o
Rio São Francisco.
Nesse trajeto seriam formados
18 reservatórios e, aproveitando o
desnível natural do terreno, a construção de quatro usinas hidrelétricas ao longo do Rio Preto e uma no
Rio Grande. As águas seriam elevadas por bombeamento a 180
metros, consumindo 215 GWh de
energia. A descida das águas, já na
Bahia, movimentaria cinco pequenas hidrelétricas gerando anualmente 925 GWh.
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Continuação
Considerando que o aproveitamento otimizado dos recursos hídricos é parte fundamental do Projeto
Doador, foi formulado o sistema de
abastecimento hídrico para uso múltiplo, constituído basicamente da implantação de dois subsistemas:
subsistema de suprimentos e subsistema de distribuição e captação.
O primeiro destina-se à complementação, no Rio São Francisco,
das demandas requeridas na
própria bacia e nas regiões semi-áridas do Nordeste. Essas retiradas no
Rio São Francisco serão viabilizadas
mediante ampliação da sua disponibilidade com a regularização das
vazões dos seus afluentes, e a importação de água de bacias limítrofes, como a do Rio Tocantins e seus
afluentes rios Peixinho, Peixe, Balsas e Galhão.
Tal alternativa, de captação em
bacias limítrofes à área abrangida
pelo sistema, é justificada devido à
ocorrência de precipitações mais intensas na região do Rio Tocantins.

Os volumes de água transpostos corresponderão apenas aos excedentes. O subsistema de
distribuição e captação destina-se à
distribuição de água ao Semi-Árido

para usos múltiplos utilizando prioritariamente as águas provenientes
das próprias bacias locais e complementadas pelas águas geradas no
subsistema de suprimento.

