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Resumo 
 

A durabilidade geralmente é usada como parâmetro para avaliação da qualidade das construções, busca-se 
aplicar inovações construtivas, referente a materiais e técnicas para garantir um desempenho satisfatório 
das obras, bem como torná-las cada vez mais duráveis. O Objeto deste estudo é o Terminal Portuário de 
Outeiro, o qual foi construído em 1981 e é situado na cidade de Belém-PA, sendo este um terminal 
especializado estratégico por sua localização, pois representa área de expansão natural do porto de Belém. 
O principal objetivo deste trabalho é a analise e proposição de tratamento das manifestações patológicas 
localizadas na estrutura do terminal portuário. O levantamento foi segmentado em etapas. Em princípio foi 
realizada uma inspeção visual da estrutura, após, foi realizada uma análise de possíveis causas e, por fim, 
foi feita uma proposição de tratamentos. Os resultados demonstraram que as principais manifestações 
patológicas encontradas nos píeres e pontes de acesso foram armaduras expostas e corroídas, fissuras e 
trincas, segregação (brocas) e nichos de concretagem. De um modo geral a estrutura do TPO encontra-se 
em bom estado, pode-se concluir que não existe a necessidade de grande intervenção na recuperação 
estrutural, tomando como parâmetro as condições originais de operação do terminal, porem, é importante 
que a intervenção aconteça com maior brevidade possível a fim de garantir a interrupção do processo de 
deterioração que vem acontecendo e a fim de evitar problemas de maior magnitude em um futuro próximo. 
Palavra-Chave: OAE, Terminal Portuário, Manifestações patológicas, recuperação estrutural 

 

Abstract 
 

Durability is generally used as a parameter to evaluate the quality of constructions. It seeks to apply 
constructive innovations, referring to materials and techniques to ensure a satisfactory performance of the 
constructions, as well as to make them increasingly durable. The object of this study is the Port Terminal of 
Outeiro, which was built in 1981 and is located in the city of Belém-PA, being a strategic specialized terminal 
for its location, since it represents a natural expansion area of the port of Belém. The objective of this work is 
the analysis and proposition of treatment of the pathological manifestations located in the structure of the 
port terminal. The survey was segmented into stages. In principle, a visual inspection of the structure was 
performed, after which an analysis of possible causes was carried out and, finally, a treatment proposal was 
made. The results showed that the main pathological manifestations found in the piers and access bridges 
were exposed and corroded reinforcements, fissures and cracks, segregation (fails) and concreting niches. 
In general the structure of the TPO is in good condition, it can be concluded that there is no need for major 
intervention in the structural recovery, taking as parameter the original conditions of operation of the terminal, 
however, it is important that the intervention happens as soon as possible in order to ensure the cessation of 
the deterioration process that has been taking place and in order to avoid major problems in the near future. 
Keywords: Special artwork, Port Terminal, Pathological Manifestations, Structural Recovery 
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1 Introdução 

 

É inegável a importância de se transportar cargas com o menor preço possível e maior 

eficiência no mundo globalizado da atualidade. Uma das alternativas de maior peso 

neste cenário é o transporte Marítimo, para o qual é necessário um grande investimento 

em estruturas portuárias, tanto na implantação e operação, quanto na manutenção. 

Os portos são fisicamente compostos por um conjunto de instalações dedicadas 

especialmente á carga e descarga. Nos portos atuam tanto o setor público quanto o 

privado, sendo que os portos são responsáveis por grande parte das trocas 

internacionais de diversos países. (PORTO, 2000). Segundo a Antaq (2009), terminal 

portuário é uma instalação portuária, normalmente cais ou pier especializado com 

equipamentos apropriados para movimentação de um determinado tipo de carga, sejam 

elas granel sólido, granel líquido, carga geral ou exclusivamente contêiner. 

O Objeto deste estudo é o Terminal Portuário de Outeiro, o qual foi construído em 1981 e 

é situado na Ponta do Redentor, na Ilha fluvial de Caratateua ou Outeiro distrito de 

Belém, Estado do Pará. O terminal possui duas instalações acostáveis (píeres), sendo 

uma destinada a atracação de navios de até 40.000 TPB e outra destinada a barcaças 

de até 2.700 TPB, interligadas a uma única ponte de acesso, sendo executada toda em 

concreto armado apresentando em sua infraestrutura, estacas de concreto armado pré-

moldadas. A Figura 1 apresenta o TPO objeto deste estudo. 

 

 
Figura 1 – Vista aérea do Terminal Portuário de Outeiro 
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Segundo o Portal da CDP (2018), o Terminal Portuário de Outeiro tem sua vocação 

voltada para a operação com graneis sólidos e carga geral. O terminal realiza também, 

operações de transbordo de carga em apoio ao Porto de Belém em conformidade com o 

Regulamento de Exploração dos Portos-REP. “É um terminal "estratégico" por sua 

localização, pois representa área de expansão natural do porto de Belém, por dispor de 

maiores profundidades e terrenos amplos e de baixo custo para a implantação de novos 

terminais especializados.” 

Para um terminal portuário, considerado uma obra de arte especial (OAE), o 

desempenho e a vida útil podem ser severamente afetados por manifestações 

patológicas, a parte da Engenharia que lida com a estudo das origens, formas dessas 

manifestações, bem como as mecanismos de ocorrência destas falhas e dos sistemas 

de degradação das construções civilização é chamada Patologia das Estruturas (SOUZA 

& RIPPER, 1998), o domínio desta área torna-se indispensável, já que um dos 

parâmetros para medir a eficiência de um empreendimento, especialmente grandes, 

como no caso dos terminais portuários, é a durabilidade e a funcionalidade. 

O meio ambiente é um dos principais agentes causadores de danos a estruturas 

offshore, de tal forma que um ambiente agressivo pode acelerar ou até desencadear um 

processo patológico segundo a NBR 6118 (2014), introduzindo, através da porosidade e 

da rede capilar, gases e líquidos contendo agentes químicos agressivos. Uma vez 

conhecidas e estimadas as características de deterioração dos materiais e sistemas 

estruturais, é possível conceituar durabilidade como a capacidade da estrutura para 

essas características sem se deteriorar, apresentando um desempenho satisfatório, o 

que determinará sua vida útil. O Objetivo deste estudo é a análise de manifestações 

patológicas presentes na estrutura do Terminal Portuário de Outeiro, a fim de identificar 

suas causas e propor medidas corretivas. Para a realização deste trabalho, foi utilizado 

como base o Manual de Recuperação de Pontes e Viadutos Rodoviários do DNIT, que 

tem como objetivo listar as principais patologias das pontes rodoviárias em concreto 

armado, convencional ou protendido, identificando-as e indicando ações preventivas e 

de tratamento. 

 

2 Metodologia 

 

O levantamento das principais manifestações patológicas presentes na construção foi 

segmentado em etapas. Em princípio foi realizada uma inspeção visual da estrutura, 

após, foi realizada uma análise de possíveis causas e, por fim, foi feita uma proposição 

de tratamentos das patologias observadas. 
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2.1 Inspeção Visual 

 

Esta atividade consistiu em um exame visual detalhado, a olho desarmado, de toda a 

área exposta da estrutura, visando identificar a intensidade e gravidade das 

manifestações patológicas presentes na construção. Foi feito o registro fotográfico das 

ocorrências mais significativas. 

 

2.2  Análise das Possíveis Causas 

 

Consistiu na avaliação visando a identificação das causas possíveis das manifestações 

observadas. 

 

2.3 Proposição de Tratamentos 

 

Ocorreu na proposição de tratamentos adequados e economicamente viáveis aos 

problemas encontrados. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

Para a facilitação da compreensão do estudo, o caso foi segmentado entre as principais 

manifestações patológicas identificadas, sendo estas: Armaduras expostas e corroídas, 

Fissuras e trincas, segregação (brocas) e nichos de concretagem, ausência ou danos 

nos buzinotes nas lajes, desplacamento do revestimento e\ou disgregação do concreto, 

juntas de dilatação do pavimento danificadas, juntas de dilatação da estrutura 

danificadas, cabeços de amarração com corrosão, escadas de marinheiro danificadas e 

tampas das canaletas ausentes e\ou danificadas. 

 

3.1  Armaduras Expostas e Corroídas 

 

A Figura 2 apresenta pontos de armadura exposta e com corrosão causada, 

principalmente, pelo pequeno cobrimento empregado na execução e em virtude das 

condições ambientais agressivas em que se encontram os elementos estruturais. 
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Figura 2 – Armadura exposta com corrosão. 

 

Para o tratamento, propõe-se a retirada do concreto de baixa resistência ou danificado 

localizado em torno\próximo das armaduras com corrosão, limpeza das armaduras para 

retirada da carepa de oxidação, medição da espessura das barras de aço expostas para 

verificar se houve perda significativa, sendo esta considerada como redução em mais 

que 5% da área da seção transversal da barra e substituição das barras com esta perda 

de seção por outras de diâmetro igual ou superior e recomposição da área de concreto 

retirada através do lançamento de graute, visando garantir um cobrimento satisfatório, de 

acordo com o previsto na NBR 6118:2014. As figuras 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ilustram o 

procedimento para recuperação de armaduras expostas e corroídas nas lajes do 

tabuleiro dos píeres e ponte de acesso. 

 

 
Figura 3 – Laje com armadura exposta e com corroída. 
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Figura 4 – Desbaste da Estrutura e escarificação de armadura. 

 
Figura 5 – Fixação de armadura complementar. 
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Figura 6 – Limpeza. 

 

 
Figura 7 – Lançamento de argamassa e acabamento na estrutura. 

 

 
Figura 8 – Laje Recuperada. 

 

 

3.2 Fissuras e Trincas 
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A Figura 9 apresenta pontos de fissuras\trincas causadas, principalmente, por retração 

no concreto constituinte e ação de agentes agressivos, causando fissuras na direção da 

armadura principal. 
 

Figura 9 – Fissuras e trincas nas vigas. 

Para o tratamento, propõe-se a limpeza superficial da fissura\trinca, abertura de 

cavidade ao longo da mesma, execução de furos ao longo desta e conseguinte fixação 

de tubos injetores\purgadores, colmatagem total da patologia com massa para 

calafetagem, realização da injeção de adesivo estrutural a base de epóxi e, após o 

endurecimento do adesivo, tratamento da superfície para correção de possíveis 

imperfeições através de acabamento com lixadeira e limpeza. As figuras 10, 11, 12, 13, 

14 e 15 ilustram o procedimento para recuperação de fissuras e trincas nas vigas de 

concreto armado do terminal. 

 

 
Figura 10 – Viga com fissura/trinca. 
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Figura 11 – Escarificação das trincas, execução de furos e limpeza. 

 

 
Figura 12 – Fixação dos tubos e colmatagem. 

 

 
Figura 13 – Injeção de adesivo de base epóxi. 
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Figura 14 – Limpeza e acabamento. 

 

 
Figura 15 – Viga recuperada. 

 

3.3 Segregação e Nichos de Concretagem 

 

A Figura 16 apresenta pontos de brocas e nichos de concretagem causadas, 

principalmente, por falhas na execução do concreto. 
 

Figura 16 – Segregação e nichos de concretagem. 

Para o tratamento, propõe-se a retirada de todo o concreto de baixa resistência 

localizado próximo\em torno da região, limpeza da superfície de concreto a ser tratada e 

das araduras com corrosão, caso existam, seguindo o procedimento para as amaduras 

citadas nas brocas e nichos abertos deve-se montar fôrma em compensado e proceder 

aplicação de graute, observando-se o cobrimento adequado; após a cura inicial, deve-se 

retirar as fôrmas e iniciar a cura úmida, observando-se as especificações técnicas do 

fabricante, em seguida, deve-se dar acabamento a superfície tratada. 
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Figura 17 – Elemento estrutural com segregação/nicho de concretagem. 

 

 
Figura 18 – Escarificação da superfície. 
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Figura 19 – Lançamento de Graute. 

 

 
Figura 20 – Acabamento na junta. 
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Figura 21 – Elemento estrutural recuperado. 

 

 

3.4 Ausência ou Danos nos Buzinotes das Lajes 

 

A Figura 22 apresenta pontos de ausência ou danos nos buzinotes das lajes da estrutura 

causadas, principalmente, por ausência de manutenção e intemperismos. 
 

Figura 22 – Ausência de Buzinotes. 
 

Para o tratamento, propõe-se a retirada do tubo de PVC existente (se houver), em 
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seguida, realizar o desbaste do concreto existente em torno do furo; limpeza para 

retirada de materiais pulverulentos, colocação e fixação dos novos tubos de PVC para 

recomposição dos buzinotes e lançamento de nata de cimento ou graute para 

preenchimento do vazio existente entre a laje e o tubo, seguindo as orientações 

técnicas de cura e desforma; após a cura inicial, realizar o tratamento da superfície para 

facilitar o escoamento da água através do dreno. 

 

3.5 Desplacamento do Revestimento e/ou Disgregação do Concreto 

 
A Figura 23 apresenta pontos de desplacamento do revestimento e disgregação do 

concreto. Como principais causas, pode-se citar os choques mecânicos de 

embarcações, no caso da disgregação do concreto e as movimentações térmicas em 

função de danos nas juntas de dilatação dos revestimentos, no caso do desplacamento 

do revestimento das lajes do tabuleiro. 
 

Figura 23 – Disgregação do concreto e desplacamento do revestimento. 

A proposta para o tratamento consiste na retirada completa do revestimento danificado, 

realização de escarificação nas superfícies a serem tratadas, limpeza das superfícies 

para retirada de materiais pulverulentos e resíduos, aplicação de argamassa como 

revestimento de recuperação ou aplicação de graute no caso de disgregação do 

concreto, respeitando-se as especificações técnicas de cura e desforma e acabamento 

final das superfícies tratadas. 

 

3.6 Juntas de Dilatação do Pavimento Danificadas 

 
Observam-se na Figura 24 juntas de dilatação do pavimento do revestimento do 

tabuleiro danificadas, tendo como principal causa a falta de manutenção preventiva, na 

qual pode- se citar o acumulo de materiais obstruindo a junta.   
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Figura 24 – Juntas de dilatação do revestimento danificadas. 

A proposta para o tratamento consiste na retirada de todo o material utilizado na junta 

atual, limpeza para retirada de todo e qualquer material pulverulento ou que vá obstruir 

a junta, em seguida, deve-se realizar a calafetação utilizando resina betuminosa. 

 

3.7 Juntas de Dilatação da Estrutura Danificadas 

 
Durante a inspeção, foi possível identificar danos nas juntas de dilatação da estrutura 

em função do acumulo de materiais obstruindo a mesma, conforme pode ser observado 

na Figura 25. 
 

 

                  Figura 25 – Cabeços de amarração com corrosão. 

A proposta para o tratamento consiste na retirada de todo o material utilizado na junta 

atual; corte do concreto danificado e escarificação da superfície a ser tratada ao longo 

de toda a junta; limpeza para retirada de todo e qualquer material pulverulento ou que 

vá obstruir a junta, em seguida, deve-se realizar recomposição do concreto utilizando 

graute, respeitando-se as orientações técnicas do fabricante quanto a cura e desforma, 

por fim, aplicar junta elastomérica utilizando adesivo epoxídico na colagem desta. 

 

3.8 Cabeços de Amarração com Corrosão 

 

Observam-se na Figura 26 cabeços de amarração dos píeres com corrosão, devendo-
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se principalmente a falta de manutenção preventiva satisfatória através de aplicação de 

produtos de proteção do aço constituinte dos mesmos. 

 

       
               Figura 26 – Cabeços de amarração com corrosão. 

A proposta para o tratamento consiste na limpeza geral das superfícies dos cabeços, 

remoção completa de toda a carepa de oxidação e\ou pinturas existentes nas 

superfícies metálicas do cabeço, aplicação de duas demãos de tinta anticorrosiva e, 

após a cura completa da pintura anticorrosiva, aplicar duas demãos de esmalte sintético 

para metais. 

 

3.9 Escadas de Marinheiro Danificadas 

 

Observam-se na Figura 27 escadas de marinheiro dos píeres danificadas, devendo-se 

principalmente a choques mecânicos de embarcações e falta de manutenção preventiva 

satisfatória. 
 

 

                   Figura 27 – Escadas de marinheiro danificadas.  

A proposta para o tratamento consiste na retirada das escadas danificadas existentes e 

instalações de novas, de acordo com projeto executivo original, com adição de defensas 

de estacas de madeira para proteção contra choques mecânicos. 

 

3.10 Tampas das Canaletas Faltantes e/ou Modificadas 
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Observam-se na Figura 28 tampas das canaletas de serviço ausentes e danificadas, 

apresentando inclusive vegetação, devendo-se principalmente a falta de manutenção 

preventiva satisfatória. 

 

 
Figura 28 – Tampas das canaletas de serviço ausentes e danificadas. 

A proposta para o tratamento consiste na recuperação das tampas faltantes através da 

construção e instalação de novas tampas, fabricadas de acordo com o projeto executivo 

original. 

 

4 Conclusão 

 
A inspeção realizada no terminal portuário constatou a observação de que a estrutura 

não teve uma utilização que pudesse danificá-la substancialmente. Pôde-se observar 

que a estrutura apresenta um início de processo de degradação pela ação do tempo, o 

que pode refletir na redução de sua durabilidade. Nota-se, por outro lado, que este 

processo de degradação pode ser revertido se realizadas as devidas recuperações na 

estrutura. Constatou-se a presença de diversas manifestações patológicas ao longo 

das estruturas, em sua maioria moderadas, ocasionadas pela associação da 

agressividade local do ambiente às falhas de execução e à ausência de uma 

manutenção de conservação, as quais não apresentam sérios problemas quanto a sua 

segurança. 

De um modo geral a estrutura do terminal encontra-se em bom estado, visto as 

condições ambientais que as estruturas dos píeres e das pontes estão expostas, as 

falhas construtivas que contribuíram substancialmente para a deterioração de alguns 

pontos das estruturas e a ausência de manutenção. Pode-se concluir que não existe a 

necessidade de grande intervenção na recuperação estrutural, tomando como 

parâmetro as condições originais de operação do terminal.  

As manifestações patológicas encontradas na estrutura do terminal são de fácil 

tratamento, entretanto, é importante que a intervenção aconteça com maior brevidade 

possível a fim de garantir a interrupção do processo de deterioração que vem 
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acontecendo e de evitar problemas de maior magnitude em um futuro próximo. 

Uma manifestação patológica muito comum é a exposição com corrosão de armadura 

provocada por falhas no processo de execução da estrutura, devido à falta de critério 

em cumprir o cobrimento do concreto indicado no projeto. Tais manifestações 

patológicas podem, em um caso mais grave, provocar o colapso de alguns elementos 

da estrutura, tornando sua recuperação bastante complexa e onerosa, além de colocar 

em risco a segurança de toda a estrutura. 
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