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LAUDO TÉCNICO PATOLÓGICO  

Introdução e objetivo 

  A confecção deste Laudo se deve à solicitação da Prefeitura do Município de Guarapuava, conforme 

contrato nº 193/2022, a fim de averiguação das condições de estabilidade e se a estrutura existente ainda é 

passível de recuperação, do Viaduto da Avenida Aragão de Mattos Leão Filho, sobre a linha férrea, próximo ao 

Terminal da Companhia Ferroviária, no Município de Guarapuava. 

Foto aérea localização: 
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  O estudo técnico foi prestado via averiguação pessoal, nos dias 9 e 19 de maio de 2022, de acordo com 

as normas e determinações legais, sendo elaborado o laudo propriamente dito e um relatório fotográfico que 

faz parte deste laudo, assim como a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida junto ao CREA – PR 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná). 

Foram fotografadas todas as irregularidades detectadas e identificadas dentro do ambiente vistoriado; 

feitas também fotos em detalhe para melhor ilustrar o estado de conservação e grau de urgência destas. 

O presente laudo tem como objetivo a verificação da existência e a identificação de anomalias nas 

estruturas e alvenarias, constatáveis sem o auxílio de equipamentos, testes ou ensaios locais ou laboratoriais 

específicos. As anomalias compreendem os desgastes, fissuras, trincas, rachaduras, infiltrações, erros aparentes 

de execução e falta de manutenção. 

De início, foi constatado se tratar de um viaduto construído em concreto armado tradicional, com 

estado de conservação abaixo do desejável devido às anomalias encontradas: a idade da construção é de 

aproximadamente quarenta anos, mas aparenta mais tempo, em princípio devido ao desgaste causado pelas 

anomalias advindas da má conservação. As dimensões aproximadas do viaduto são de 22 m por 8,5m, formando 

um losango e totalizando 187 m² de área aproximadamente. Não foram realizados testes, medições ou ensaios 

na ocasião da vistoria por se tratar de inspeção representada por análise expedida dos fatos e sistemas 

construtivos vistoriados, com a identificação de suas anomalias e de falhas que se apresentam de forma 

aparente. 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COMENTADO 

  Visão geral, onde observamos o pouquíssimo espaço para a circulação de pedestres com segurança em 

ambos os lados do viaduto: 
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Sério dano ao leito do viaduto provocado pela erosão das encostas sob o viaduto, provavelmente 

por falta de drenagem adequada, necessitando interdição imediata (o asfalto está totalmente sem apoio, 

pois a base foi destruída, quanto mais água escorrer por ali, maior a erosão e maior o risco de rompimento 

e colapso da estrutura): 

      

Erosão do terreno e encostas sob o viaduto, descobrindo parte da fundação (blocos e estacas):

     

mailto:ARROMAN@LIVE.COM


 

REZENDE E ROMAN LTDA             CNPJ 36.226.679/0001-89 
RUA DAS LIMEIRAS 206 – SALA 01                      CEP 85060-150 – BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO – GUARAPUAVA PR 
TEL. (42) 99854-2222 – (42) 99804-3271           EMAIL´S: ARROMAN@LIVE.COM – LAURO.REZENDE@HOTMAIL.COM 
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Contenção das encostas feita com tábuas improvisadas, provavelmente pela necessidade emergencial e já 

em estado crítico: 
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Aqui observamos contenção improvisada com tijolo cerâmico, uma rachadura altamente preocupante em 

uma viga principal e o guarda corpo na eminência de ruir: 
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Armaduras expostas e deterioradas por oxidação em vigas principais necessitando de urgente recuperação: 
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Armaduras expostas, oxidadas e deterioradas em pilares de sustentação, necessitando de urgente recuperação:
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Graves erosões nos taludes e encostas devidas às aguas pluviais, evidenciando a necessidade urgente de 

execução de um sistema de drenagem eficiente com coletores, dissipadores e tubulações adequadas através de 

manilhas bem dimensionadas: 
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CONSIDERAÇÕES 

Todas as patologias encontradas no viaduto em análise são decorrentes principalmente da falta de 

manutenção adequada para uma estrutura desse tipo, sujeita ao trabalho árduo do dia a dia, seja por receber 

uma carga pesada do trânsito de automóveis, caminhões e carretas sobre a sua estrutura, seja pelo trânsito não 

tão intenso, mas muito pesado, de locomotivas e vagões na linha férrea sob sua estrutura, ou ainda por estar 

sujeita às diversas intempéries da natureza e também à poluição causada por todos esses veículos. Uma 

estrutura sujeita a múltiplas movimentações (vibrações, compressões, trações, dilatações, etc.) certamente 

sofrerá diversas deformações ao longo do tempo, podendo atingir a estafa e até o rompimento e o colapso. 

Algumas dessas deformações são as fissuras e trincas que sujeitam as partes internas da estrutura de concreto 

armado a infiltrações de água e poluição do ar, provocando reações químicas em seus componentes, 

principalmente no aço. 

CONCLUSÃO 

  A partir dos dados expostos no presente Laudo Técnico, embasado em estudos anteriores e em 

diversas normas técnicas e no resultado das diligências realizadas e da análise do processo, é possível 

caracterizar que a estrutura necessita de reparos e correções urgentes em seus sistemas, em função, 

principalmente, das anomalias advindas da má manutenção efetuada anteriormente. O viaduto encontra-

se em precário estado de uso, inclusive com sua estabilidade altamente comprometida.  O 

comprometimento visual e estético já é claramente visível, conforme se pode notar nas fotografias 

inseridas nesse laudo, além dos incômodos causados por infiltrações, umidades, água empoçada, erosões, 

etc. 

  Assim, primeiramente aconselhamos a imediata interrupção do trânsito sobre a estrutura, até que 

os projetos arquitetônico e estrutural de recuperação sejam executados e a estrutura recuperada. Esses 

projetos deverão conter todos os elementos para a recuperação dos atuais elementos estruturais 

danificados (recobrimento das armaduras, provavelmente com encamisamento de concreto ou argamassas 

especiais tipo graute, tratamento de trincas, fissuras e rachaduras com argamassas especiais tipo graute ou 

adesivos estruturais à base de epóxi tipo Compound). Também deverão conter os novos elementos 

estruturais de reforço (fundações, pilares, vigas, lajes, cortinas, guarda corpo, etc.) visando também à 

ampliação das áreas destinadas à circulação de pedestres com segurança e à correta contenção das 

encostas. Deverão ainda prever um sistema de drenagem e coleta eficiente das águas pluviais, evitando 

erosões nas encostas, nas áreas de apoio dos elementos estruturais e na via férrea sob o viaduto. 

Guarapuava, 14 de julho de 2022. 

Engº Alexandre Ricardo Roman 

CREA PR 192.454/D 
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Empresa Contratada:

RNP: 1719853088

Registro/Visto: 74482

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-192454/D

REZENDE E ROMAN LTDA

ALEXANDRE RICARDO ROMAN

 R BRIGADEIRO ROCHA, 2777

CNPJ: 76.178.037/0001-76Contratante: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA CENTRO - GUARAPUAVA/PR 85010-210 

193/2022Contrato: 15/07/2022Celebrado em:

Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

15/07/2022Data de Início: 15/07/2023Previsão de término: Coordenadas Geográficas: -25,392372 x -51,487119

Finalidade: Outro

 R ARAGAO DE MATTOS LEAO FILHO, S/N

 ALTO CASCAVEL - GUARAPUAVA/PR 85025-000

Proprietário: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA CNPJ: 76.178.037/0001-76

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Quantidade Unidade
[Projeto arquitetônico] de estrutura de concreto armado 579,60 M2
[Projeto] de estrutura de concreto armado 579,60 M2
[Projeto] de sistema de redes de águas pluviais  35,00 METRO
[Elaboração de orçamento] de estrutura de concreto armado 579,60 M2
[Laudo] de reparo de estruturas em concreto 579,60 M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

 6. Declarações

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - CNPJ: 76.178.037/0001-76

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE RICARDO ROMAN, 
registro Crea-PR PR-192454/D, na área restrita do profissional com uso de login e 
senha, na data  15/07/2022 e hora 13h48.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720223754785Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em : 15/07/2022 Valor Pago: R$ 233,94

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  15/07/2022 15:22:31

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720223754785
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