
Case Tecnoplast

Torre cilíndrica de reservatório de água de aproximadamente 100.000 litros, 700 m2 de área
e 50 metros de altura em concreto armado, contendo cerca de 500 metros lineares de
tubulação em aço. Edificação de 1982, com 300m2 de base de laje em círculo como tampo
de reservatório subterrâneo e reservatórios periféricos de menor porte em
fibra de vidro e mastros de bandeira.



A PMT venceu concorrência para efetuar os seguintes serviços

- Levantamento e diagnóstico de fachada através de drone
- Reforma estrutural da armadura em aço
- Reforma e aumento de sobrevida da tubulação em aço utilizando pintura industrial
- Pintura da alvenaria
- Impermeabilização da base de concreto com manta líquida

Diagnóstico com drone

Com a utilização do drone foi possível mapear com precisão a quantidade, localização,
dimensão e severidade dos desgastes estruturais da edificação.

Destacamos a descoberta de vazamentos nas paredes de sub-reservatórios.
Foi possível concluir, através das imagens, que não haveria possibilidade de reparo na
tubulação de aço utilizando solda quente e ferramentas mecânicas agressivas.

Soluções propostas por nossos engenheiros e colaboradores:

1. Reforma estrutural: Após a localização e mapeamento das armaduras expostas,
nossa equipe de alpinistas entrou em ação e fez o procedimento de recuperação em
alturas de até 45 metros. O procedimento consiste na exposição dos vergalhões
utilizando martelete, seguido de limpeza com ar comprimido das cavidades
perfuradas.



Em seguida é feita a aplicação de esmalte antioxidante direto no aço.



Após a secagem, foi aplicada massa especial para reparo estrutural

. Em situações em que as peças em aço estavam com sua estrutura comprometida
acima de 20% de seu calibre, a mesma foi cortada com disco de corte e substituída
por uma seção com largura superior em 20% ao segmento retirado.

Conclusão do processo com aplicação de massa acrílica, fundo preparador e tinta
emborrachada de alta resistência a intempéries. Pintura das faixas símbolo da
empresa a 40 metros de altura.

2. Diagnóstico da tubulação: Após análise das imagens e nova visita técnica da
engenharia, foram constatados diversos vazamentos e a tubulação estava sofrendo
corrosão severa tanto do lado interno, quanto do lado externo da tubulação. Desta
forma a possibilidade de substituição de toda a estrutura em aço fugia das
expectativas e a fábrica teria que ficar inativa por um período de tempo muito
superior à parada de fim de ano.



Solução PMT:

Utilizando de nosso portfólio de fornecedores, a PMT escalou a Belzona, líder em inovação
em resinas epóxi de alta performance,  para uma visita para que fosse definida uma
proposta técnica e financeira. A solução apresentada pela PMT ao cliente, foi a aplicação de
solda fria e enfaixamento com ataduras de epóxi dos vazamentos vivos, além de aplicação
de revestimento cerâmico para trazer um reforço estrutural para as peças de aço. A solução
foi aceita e executada pela PMT através de treinamento fornecido pela própria Belzona.

Além dos serviços acima, foi executada em toda a estrutura, remoção da corrosão com
disco "flap", escovas de aço e lixas, seguidas da pintura das tubulações com esmalte tripla
função: Fundo, antioxidante e acabamento.



3. Vazamento dos reservatórios: Após diagnóstico por foto das ocorrências, a PMT
fez um levantamento técnico preliminar junto a parceiros, das custas e necessidades para a
execução da impermeabilização interna dos cerca de 60.000 litros de um dos reservatórios
da torre. Ainda aguardando liberação para execução.


