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RESUMO 

A falta de manutenção em Obras de Arte Especiais – OAEs já é uma característica 

marcante no Brasil, levando a alguns casos de colapso da estrutura ou parte dela. Os 

danos estruturais e as manifestações patológicas surgem com os possíveis erros de 

projetos, de execução e de utilização somados à ausência de programas de 

manutenção, devido a exposição a agentes agressivos, meio ambiente e pela própria 

ação do homem. Este artigo visou apresentar uma análise das vantagens e 

desvantagens de uma inspeção visual realizada com uso de drone para realizar uma 

vistoria em uma OAE. Entende-se que este método é uma ferramenta facilitadora para 

um monitoramento cada vez maior em obras deste porte, bem como traz agilidade e 

segurança na identificação de manifestações patológicas. Os resultados alcançados 

foram satisfatórios para a realização de uma inspeção visual da estrutura. Foram 

identificadas manifestações patológicas em todos os elementos visíveis da estrutura, tais 

como vegetação obstruindo a drenagem e armaduras aparentes e corroídas. Sendo 

assim, o uso do drone surge como uma alternativa eficiente e inovadora para a 

realização de vistorias de forma mais ágil, permitindo ganho de produtividade e 

dispensando o uso de embarcações, muito utilizados para realizar fotografias. 
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VANT, Drone. 

ABSTRACT 

The lack of maintenance in Special Engineering Structure – SES is already a striking feature 

in Brazil, leading to some cases of collapse of the structure or part of it. Structural damage 

and pathological manifestations arise with the possible errors in design, execution and use, 

in addition to the absence of maintenance programs, due to exposure to aggressive 

agents, the environment and the human action itself. This article aimed to present an 

analysis of the advantages and disadvantages of a visual inspection performed using a 

drone to perform an inspection in a SES. It is understood that this method is a facilitating 

tool for an increasing monitoring in works of this size, as well as bringing agility and security 

in the identification of pathological manifestations. The results achieved were satisfactory 

for a visual inspection of the structure. Pathological manifestations were identified in all 

visible elements of the structure, such as vegetation obstructing the drainage and 

apparent and corroded reinforcement. Thus, the use of the drone appears as an efficient 

and innovative alternative for conducting surveys in a more agile way, allowing for 

productivity gains and dispensing with the use of boats, which are widely used to take 

photographs.  

Keywords: Special Engineering Structure, Visual Inspection, Pathological manifestations, 

UAV, Drone. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o avanço e desenvolvimento de novas tecnologias, a engenharia 

está sempre presente no meio social e vem se enquadrando de forma 

gradativa neste processo de evolução, sendo desenvolvidas novas 

técnicas construtivas visando sempre um menor custo para o seu 

desenvolvimento e em curto tempo, mas nunca perdendo sua qualidade 

de produção. 

O Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT, pode ser definido como um veículo 

capaz de voar na atmosfera, projetado para não receber um piloto no 

seu interior, sendo operado por controle remoto ou de forma autônoma, 

por meio de softwares embarcados em computadores ou tablets.  

O drone, comumente chamado de VANT, é uma ferramenta de aquisição 

de imagens, com demanda crescente em um mercado cada vez mais 

dinâmico, e com uma importante variedade de aplicações cientificas em 

diversas áreas, tais como: Agronomia, Cartografia, Engenharia e Geologia. 

O drone constitui um excelente recurso para a obtenção de imagens de 

alta resolução que podem ser utilizadas para visualizar a deterioração de 

estruturas de difícil acesso, como, por exemplo, pontes e viadutos. 

Tendo em vista a posição geográfica da Cidade do Recife, onde 

confluem vários rios, canais, presença de diversas ilhas interligadas por 

pontes e pontilhões, além de ser banhada pelas águas do mar e devido 

ao seu elevado índice de adensamento populacional, os decorrentes 

problemas de conservação de pontes são inevitáveis. Com efeito, essas 

construções sofrem uma forte e grave influência da variação das marés e 

estão submetidas à agressividade do meio ambiente, através da presença 

de cloretos, sulfetos, bactérias e substâncias ácidas. Tais fatores atuam 

sobre as estruturas de concreto de forma bastante agressiva, de maneira 

que a gestão de vistoria e manutenção se torna extremamente 

importante.  

Sabendo-se da problemática de falta de manutenção e o estado de 

deterioração nas pontes do Recife, o presente trabalho teve como 

objetivo apresentar uma análise das vantagens e desvantagens de 

realizar uma vistoria com uso do drone (veículo aéreo não tripulado – 

VANT) para levantamento das manifestações patológicas em uma ponte 

do Recife. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi 

baseada nas seguintes etapas: escolha da estrutura a ser estudada; 

solicitação de autorização de voo; sua execução; e a análise das 

imagens obtidas.  



 

 

 

2.1 Área de Estudo 

Para realizar a inspeção de campo através de voo com drone foi 

escolhida a Ponte do Motocolombó, uma Obra de Arte Especial (OAE) 

construída em 1953. A ponte foi construída sob o braço do Rio Capibaribe, 

ligando as ruas Motocolombó e Av. Mascarenhas de Morais, 

respectivamente nos bairros de Afogados e Imbiribeira, na cidade do 

Recife/PE (Figura 1).  

Figura 1 – Localização da Ponte do Motocolombó 

 
Fonte: GOOGLE EARTH (2019) 

A Ponte do Motocolombó é composta por três vãos em concreto armado, 

81,00 metros de comprimento e 24,20 de largura – sendo 2,60 metros de 

passeios e 19,00 metros de faixa de rolamento. Se trata de uma importante 

rota, com um fluxo de veículos muito grande. 

2.2 Solicitação de autorização do voo 

Após a definição do local e altura do voo, a solicitação de autorização de 

voo foi realizada através do sistema SARPAS, do Departamento de 

Controle do Espaço Aéreo - DECEA, sendo escolhida a operação Visual 

Line-Of-Sight – VLOS, que ocorre em condições meteorológicas visuais – 

VCM, na qual o piloto realiza o voo em contato visual direto com o drone.  

2.3 Execução do voo  

O voo foi realizado por profissional autorizado, com o cuidado de garantir 

a segurança e uma inspeção que ofereça os melhores resultados. O 

operador ficou posicionado em um terreno próximo à margem do rio, de 



 

 

 

onde realizou a captura das imagens. A Figura 2 apresenta o 

equipamento utilizado, o DJI Mavic Pro. Se trata de um drone compacto 

com um sistema de transmissão com alcance de 7 km, 5 sensores visuais e 

uma câmera em 4K suportada por um estabilizador mecânico triaxial. 

Figura 2 – Aeronave utilizada para a inspeção 

 
Fonte: AUTORES (2019) 

Para a execução do voo foi utilizado um aparelho telefônico com um 

aplicativo especializado DJI GO (Figura 3). Antes de iniciar a operação, 

foram observadas as condições do local e seus obstáculos, principalmente 

devido ao sobrevoo próximo a um rio com um drone não resistente à 

água, motivo pelo qual se optou pela operação VLOS. 

Figura 3 – Preparação para a execução do voo 

 
Fonte: AUTORES (2019) 



 

 

 

Buscou-se examinar as áreas mais solicitadas e as possíveis patologias 

existentes, verificar se o concreto apresenta alguma anomalia, observar as 

áreas onde se efetua a drenagem do tabuleiro, a existência de trincas, 

eventuais deslocamentos e danos. 

2.4 Análise das imagens obtidas 

Após a execução do voo foi realizada a análise das imagens coletadas, 

objetivando destacar as vantagens e desvantagens do uso do drone em 

inspeções de OAEs, tendo como exemplo o levantamento realizado na 

Ponte Motocolombó. 

O item a seguir traz a referida análise, apresentando as vantagens deste 

tipo de inspeção, algumas imagens de manifestações patológicas 

identificadas através do uso do drone como também as dificuldades 

enfrentadas durante a vistoria. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Ponte Motocolombó, objeto de estudo deste trabalho, apresenta 

características que justificam a utilização do drone como ferramenta para 

inspeção in loco, uma vez que se localiza em uma via com alto fluxo de 

veículos e de difícil acesso. 

A norma DNIT 010/2004 - PRO classifica os defeitos, ou anomalias, 

identificadas em estruturas que não estejam em conformidade com os 

requisitos especificados no projeto ou em condições pré-estabelecidas, 

como: toleráveis, quando não reduzem substancialmente o desempenho 

da obra; graves, quando podem afetar em parte o desempenho da obra; 

e críticos, quando podem afetar o desempenho da obra de forma 

acentuada.  

A vistoria realizada indicou as seguintes manifestações patológicas: 

• Eventuais vazios de concreto em ambos os encontros; 

• Presença de vegetação na junta entre o encontro e a superestrutura; 

• Superfícies marcadas por infiltrações, ataques microbiológicos e mofos; 

• Degradação do concreto, apresentando destacamento e 

desagregação; 

• Perda do cobrimento do concreto, deixando as armaduras aparentes 

e corroídas; 

• Trincas e fissuras no tabuleiro, no guarda-corpo e no bloco de 

fundação. 

Para cada patologia observada na vistoria foi atribuída uma nota de 

avaliação variando de 1 a 3, de acordo com a maior ou menor gravidade 

dos problemas existentes. O quadro a seguir classifica as manifestações 



 

 

 

patológicas encontradas de acordo com a Norma DNIT 010/2004 – PRO 

correlacionando suas possíveis causas. 

Quadro 1 – Matriz de correlação das manifestações patológicas 

Nota 
Classificação Manifestação 

Patológica 
Possíveis Causas 

Nível Característica 

1 Tolerável 

Não reduzem 

substancialmente 

o desempenho 

da obra 

Vazios de 

concreto 

Uma das possíveis causas é a falha de 

concretagem, que além de indicar uma 

falha no processo construtivo favorece a 

presença de outras manifestações 

patológicas. 

Presença de 

Vegetação 

A principal causa é a falta de manutenção 

da estrutura, acarreta o surgimento de 

fissuras, obstrução na drenagem, 

desagregações no concreto e ainda 

permite o acesso de agentes externos. 

2 Grave 

Afetam em parte 

o desempenho 

da obra 

Fissuras e 

Infiltração 

Os tipos mais comuns de fissuras são 

divididos em dois grupos: 

1. Causas intrínsecas: Tem origem nos 

materiais e processos construtivos utilizados 

na obra, podendo ser por falha humana 

de execução ou reações químicas internas 

do próprio concreto. 

2. Causas extrínsecas: Degradação que 

não está diretamente ligada a estrutura 

em si ou a composição do material 

empregado. Os principais fatores de 

agressão ao concreto são os externos, 

como, sobrecargas, choques mecânicos, 

recalques, variações de temperatura, 

ventos fortes, ações químicas e biológicas. 

3 Crítico 

Afetam o 

desempenho da 

obra de forma 

acentuada 

Corrosão 

Os danos na estrutura causados pela 

corrosão da armadura se manifestam na 

forma de expansão, fissuras* e lançamento 

do cobrimento e por consequência a 

estrutura sofre danos causados pela perda 

de aderência entre o aço e o concreto. 

Existem duas causas prováveis para a 

corrosão das armaduras: 1. Carbonatação 

do Concreto e 2. Penetração de Íons 

Cloreto. 

Degradação 

A desagregação do concreto indica falhas 

de concretagem. 

A desagregação e o destacamento 

permitem a ação do meio sobre a matriz 

de cimento e a armadura, favorecendo a 

degradação da estrutura. 

*Nem sempre se produz fissuras quando as armaduras se corroem. 

 



 

 

 

As figuras a seguir foram obtidas durante o levantamento com o drone e 

apresentam as patologias identificadas, sendo as numerações a 

correlação com a classificação apresentada no Quadro 1. 

Figura 4 – Degradação do concreto, perda do cobrimento e armaduras 

aparentes e corroídas 

 
Fonte: AUTORES (2019) 

 

Figura 5 – Trincas e fissuras no bloco de fundação  

 
Fonte: AUTORES (2019) 

 



 

 

 

Figura 6 – Fissuração ao longo do guarda-corpo  

 
Fonte: AUTORES (2019) 

Diante das anomalias observadas pode-se concluir que a ponte tem 

grandes problemas que afetam a sua funcionalidade, tendo em vista as 

fissuras, a vegetação obstruindo a drenagem, infiltrações, além da 

degradação do concreto e a quantidade de armadura exposta e 

oxidada fazendo com que a ponte se encontre em um estado crítico de 

conservação. 

Após a realização da inspeção com o uso do drone foi possível destacar 

as vantagens e dificuldades encontradas quanto ao seu uso, conforme 

exposto a seguir. 

3.1 Vantagens no uso do drone para inspeções 

A utilização do drone permite que a inspeção nas laterais e na parte 

superior do tabuleiro da ponte seja feita com maior agilidade, uma vez 

que a câmera acoplada ao drone permite que as imagens sejam 

capturadas na posição horizontal e vertical para baixo, conforme é 

apresentado na Figura 7, não exigindo grande esforço do inspetor quanto 

a necessidade de se deslocar sobre o tabuleiro ou da utilização de 

máquinas ou outros equipamentos com maior complexibilidade para 

realizar a inspeção. 

Também podem ser realizadas fotos tomadas a uma distância conhecida 

do alvo, o que permite o uso do fissurômetro ou de réguas para medir as 

dimensões das anomalias. 



 

 

 

Figura 7 – Câmera acoplada ao drone com visibilidade na horizontal (a) e 

possível rotação na vertical para baixo (b) 

(a) 

 

(b) 

 

Fonte: AUTORES (2019) 

Cabe ressaltar que toda a inspeção foi realizada em menos de uma hora, 

o que não seria possível sem o uso do drone. Em seus estudos, Silva Júnior 

(2019) realizou inspeções com e sem a utilização de drone na ponte sobre 

o Rio Una, localizado em Barreiros/PE, conferindo que a inspeção com 

drone teve duração de 50 minutos enquanto com a câmera tradicional 

precisou de 90 minutos. 

Outra vantagem do drone é a obtenção de imagens com alta resolução 

que, mesmo tiradas a grandes distâncias da estrutura, é possível identificar 

o estado de conservação daquele local (vide figura 8). Mas também é 

capaz de se deslocar para as proximidades da estrutura permitindo maior 

aproximação a pontos de maior dificuldade de acesso. 

Figura 8 – Imagens capturadas apresentando alta resolução 

 

Fonte: AUTORES (2019) 



 

 

 

Além de inspeções em OAE’s o drone pode ser aplicado em diversos fins 

na engenharia civil, como inspeção predial de fachadas, substituindo, 

assim, a atividade de alpinismo industrial, cabendo mensurar uma 

economia financeira e de tempo como também de segurança para a 

realização de tal atividade, conforme estudo realizado por Tondelo e 

Barth (2019). Para Vilar (2019) o drone (VANT) também pode ser utilizado 

como um auxílio para medições em campo, como também para obter 

curvas de nível e nuvens de ponto, tendo uma vasta aplicação. 

Para o aperfeiçoamento de detalhamentos mais precisos e realizações de 

medições, podem ser acoplados sensores ao drone. Rocha (2017) pode 

concluir que as câmeras termográficas infravermelha localizam a maioria 

dos danos na superfície das estruturas inspecionadas, o que pode se 

tornar uma boa solução quando a inspeção for feita em condições 

ambientais favoráveis para o uso da termografia. 

3.2 Desvantagens no uso do drone para inspeções 

Como desvantagens no uso do drone serão descritos os principais 

problemas encontrados durante a execução deste trabalho. 

Inicialmente foi preciso encontrar um piloto devidamente qualificado para 

conduzir o drone durante a inspeção, uma vez que esta tecnologia é 

nova e o número de operadores para tal função ainda é restrito. 

Caso seja realizada uma inspeção mais precisa que demande um maior 

tempo, é exigido mais de uma bateria. 

Para uma inspeção de OAE com a utilização do drone não é possível ter 

visão da parte inferior do tabuleiro, para isso é necessário que seja 

implantada uma outra câmera voltada para a vertical superior para que 

atenda a esta problemática. Como pode ser visto na Figura 9 a amplitude 

de captação da imagem do drone sem essa adaptação é quase nula, 

necessitando obrigatoriamente que essa complementação seja feita no 

drone para que se tenha uma inspeção completa na estrutura. 

Figura 9 – Amplitude de captação de imagem do drone 

 

Fonte: SILVA JÚNIOR (2019) 



 

 

 

É importante ressaltar que não são todos os tipos de drone que permite 

esse tipo de adaptação e que a depender da câmera, pode causar 

interferência com o controle do operador. 

Outro ponto negativo é que o equipamento é vulnerável a ventos fortes, 

chuvas ou qualquer obstáculo que possa intervir na estabilização do 

mesmo durante o voo. A boa prática recomenda que o drone seja usado 

sempre em vista do operador, para evitar possíveis colisões. 

4 CONCLUSÃO 

A inspeção associada ao drone mostrou-se como uma técnica efetiva de 

estudo em OAEs pela possibilidade de acesso a diferentes vistas de forma 

rápida com resultado de imagens imediato, evitando o desgaste físico do 

inspetor uma vez que toda atividade é realizada em operação ao drone, 

pela alta qualidade de imagem minimizando o risco de erros quanto a 

identificação das manifestações patológicas e sua grande economia no 

tempo de execução da inspeção. 

Com a utilização do drone foi possível identificar as manifestações 

patológicas constatadas visualmente, como fissuras, desagregação do 

concreto e exposição das armaduras, se destacando pela possibilidade 

de acesso a locais de difícil acesso e de maior complexidade caso fosse 

feito uma inspeção visual, minimizando suntuosamente a segurança em 

inspeções de OAEs. 

Desta forma, pode-se concluir que este trabalho contribui ao mercado da 

construção civil de maneira positiva, em especial ao uso do drone, ou 

VANT, para inspeção em OAEs, destacando os pontos positivos quanto ao 

seu uso e as dificuldades encontradas, reconhecendo que servirá como 

objeto de estudos adicionais para o aperfeiçoamento desta técnica. 
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