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Introdução: O trabalho desenvolvido foi analisar diagnosticar e solucionar os
problemas patológicos existentes nas estruturas de concreto armado. Foi realizados
estudos com o objetivo de analisar os principais fatores causadores de patologias nas
estruturas de concreto armado e posteriormente uma pesquisa de campo, com o intuito
de obter uma avaliação das estruturas de um viaduto, localizado na Avenida Presidente
Tancredo de Almeida Neves, na cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais.
Conclui-se que é necessário saber quais são os fatores intrínsecos e extrínsecos
causadores das patologias para que munidos de conhecimentos possamos preveni-los,
minimizá-los e saibamos como recuperá-los, quando possível.  Objetivo: Contribuir
para o conhecimento técnico-científico dos problemas patológicos evidenciados nas
estruturas de concreto, usando de recursos adquiridos na graduação, para determinar
uma possível solução social e economicamente viável para recuperação de danos
ocasionados pelos problemas patológicos. Metodologia: Conceitualmente, a
conservação de uma estrutura, inclusive de um viaduto, é definida como o conjunto
das ações necessárias para que ela se mantenha com as características resistentes,
funcionais e estéticas para as quais foi projetada e construída, por tanto, para se chegar
ao objetivo deste trabalho foram adotados estudos técnicos e realizadas visitas ao local
escolhido para desenvolvimento do estudo de campo. Resultados: Após realização dos
estudos, constatou se a necessidade de alterações na forma inicial do viaduto, devido
às patologias existentes e ao trafego no local, tais modificações proposta se dá devida a
necessidade de aumentar a altura útil do viaduto que hoje se encontra inferior a normas
padrões com altura máxima de 3,6 metros, a proposta de intervenção constituiria em
uma estrutura mista, aproveitando a infraestrutura e a mesoestrutura, faríamos a
substituição das vigas hoje existentes por vigas principais em aço, de seção I, lançadas
transversalmente ao eixo da ponte e consideradas biapoiadas. Essas vigas apoiam-se
diretamente nos pontos de conexão com os estais, na maior parte da ponte. Vigas
longitudinais, alinhadas pela mesa superior, travam as regiões comprimidas das peças
principais. O piso será de concreto armado. Tornando a estrutura mais esbelta e
retilínea. Para tais intervenções foram adotados cálculos estruturais em conformidade
com a ABNT NBR 8800/2008, assim aumentaríamos a altura útil do viaduto para 4,20
metros, a proposta consiste também em um arranjo metálico arquitetônico em arco,
tracionadas por cabos também de aço, as estruturas são formadas por peças
pré-fabricadas que, por meio de junções, se configuram com um único elemento,
construído com rapidez e baixo impacto ambiental. Conclusão: De ante do estudo
apresentado, conclui-se que a maioria das patologias encontradas se deve ao mau
gerenciamento da construção de uma edificação, juntamente com causas a diversas que
variam de acordo com o ambiente, onde se encontra a edificação. 
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