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NOSSA EMPRESA 

Somos uma empresa de Engenharia Civil focada no tratamento das manifestações 

patológicas em estruturas de concreto com o objetivo e a missão de satisfazer e exceder 

as expectativas dos nossos clientes e colaboradores, fornecendo e executando serviços 

de alta qualidade e performance. 
 

Especializações Técnicas: 
 

• Reforços estruturais com fibras de carbono • Ancoragens de barras e aços em geral 

• Reforços estruturais por aumento de seção de 

elementos estruturais 

 
 
 
 

 
 
 

 

• Injeção de resina epóxi para tratamento de 

fissuras 

• Reforços estruturais com elementos metálicos • Injeção de espuma e gel de poliuretano para 

tratamento de fissuras e infiltrações. (Sem 

quebra) 

• Recuperações estruturais com materiais especiais 

de alta resistência 

• Impermeabilizações especiais com 

membrana de poliuretano, borracha líquida 

e silicone puro 

• Tratamento e proteção superficial de concreto • Tratamento de junta de dilatação 
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DIFERENCIAIS DA EMPRESA 

 

➢ Equipe Técnica especializada e qualificada; 

➢ Mão-de-obra capacitada, treinada e motivada;  

➢ Soluções técnicas e operacionais de qualidade; 

➢ Atendimento no prazo. 

 

A empresa dispõe de equipe especializada, capacitada, qualificada e altamente 

produtiva com objetivo de satisfazer as necessidades dos nossos clientes, focada na 

melhoria continua dos processos e no aprimoramento profissional dos colaboradores. 

 

 

  

 



                                                    TRATAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 

Página 3 de 21 

                     11 9 8754-6945             eng.pedroassis@gmail.com            www.proteconengenharia.com 

SERVIÇOS EXECUTADOS 

Contratante: Cond. no 

Guarujá 

 

  

Obra: - 

Local: Guarujá/SP 

Manifestações patológicas: 
 

Concreto deteriorado, aço 

em estado avançado de 

corrosão, fissuras e 

infiltrações, elementos sem 

recobrimento. 

 

Soluções técnicas: 

Recuperação estrutural; 

Reforço estrutural; 
 

Realcalinização de concreto; 
 

Hidrojateamento com 

equipamento de 3600psi; 
 

Injeção de resinas de alta 

performance; 
 

Estucamento e regularização 

com argamassa cimentícia; 
 

Aplicação de sistema 

protetivo hidrorepelente a de 

base de poliuretano. 
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Contratante: Cond. no 

Guarujá 

 

  

Obra: - 

Local: Guarujá/SP 

Manifestações patológicas: 
 

Concreto deteriorado, aço 

em estado avançado de 

corrosão, fissuras e 

infiltrações, elementos sem 

recobrimento. 

 

Soluções técnicas: 

Recuperação estrutural; 

Reforço estrutural; 
 

Realcalinização de concreto; 
 

Hidrojateamento com 

equipamento de 3600psi; 
 

Injeção de resinas de alta 

performance; 
 

Estucamento e regularização 

com argamassa cimentícia; 
 

Aplicação de sistema 

protetivo hidrorepelente a 

de base de poliuretano. 
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Contratante: Cond. no 

Guarujá 

 

  

Obra: - 

Local: Guarujá/SP 

Manifestações patológicas: 
 

Concreto deteriorado, aço 

em estado avançado de 

corrosão, fissuras e 

infiltrações, elementos sem 

recobrimento. 

 

Soluções técnicas: 

Recuperação estrutural; 

Reforço estrutural; 
 

Realcalinização de concreto; 
 

Hidrojateamento com 

equipamento de 3600psi; 
 

Injeção de resinas de alta 

performance; 
 

Estucamento e regularização 

com argamassa cimentícia; 
 

Aplicação de sistema 

protetivo hidrorepelente a de 

base de poliuretano. 
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Contratante: Cond. no 

Guarujá 

 

  

Obra: - 

Local: Guarujá/SP 

Manifestações patológicas: 
 

Concreto deteriorado, aço 

em estado avançado de 

corrosão, fissuras e 

infiltrações, elementos sem 

recobrimento. 

 

Soluções técnicas: 
 

Recuperação estrutural; 

Reforço estrutural; 
 

Realcalinização de concreto; 
 

Hidrojateamento com 

equipamento de 3600psi; 
 

Injeção de resinas de alta 

performance; 
 

Estucamento e regularização 

com argamassa cimentícia; 
 

Aplicação de sistema 

protetivo hidrorepelente a de 

base de poliuretano. 
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Contratante: Kontato 

Engenharia 

 

  

Obra: Mini Extra 

Local: Taboão da Serra/SP 

Manifestação patológica: 

 

Deficiência de aço e 

aumento de sobrecarga da 

estrutura devido a 

instalação de novo 

equipamento. 

 

 

Solução técnica: 

 

Reforço estrutural com 

lâminas de fibras de 

carbono aderidas à viga de 

concreto com epóxi de alta 

resistência mecânica. 
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Contratante: Birmann 
 

  

Obra: B32 

Local: Itaim/SP 

Manifestação patológica: 

 

Execução de perfurações 

indevidas na laje de 

concreto armado para 

implantação de sistema 

hidráulico da fonte de 

água. 

 

 

Solução técnica: 

 

Fornecimento de projeto e 

execução de reforço 

estrutural com lâminas de 

fibras de carbono aderidas 

ao concreto com epóxi de 

alta resistência mecânica. 
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Contratante: Eurofarma 
 

  

Obra: Eurofarma 

Local: Itapevi/SP 

Manifestação patológica: 

 

Instalação de equipamento 

excêntrico com sobrecarga 

de 18 toneladas. 

 

 

 

Solução técnica: 

 

Execução de reforço 

estrutural com lâminas de 

fibras de carbono aderidas 

ao concreto com epóxi de 

alta resistência mecânica. 
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Contratante: Gestão 

Engenharia 

 

  

Obra: Restaurante 

Local: Itaim/SP 

Manifestação patológica: 

 

Instalações de reservatórios 

d’água na cobertura. 

 

 

 

Solução técnica: 

 

Execução de reforço 

estrutural em viga com 

lâminas de fibras de 

carbono aderidas ao 

concreto com epóxi de alta 

resistência mecânica. 
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Contratante: Construcan 
 

 ‘    

Obra: Petz  

Local: Mauá/SP 

Manifestação patológica: 

 

Aumento de sobrecarga, 

instalações de gondolas de 

3.000kg/m². 

 

 

 

 

 

Solução técnica: 

 

Execução de reforço 

estrutural com fibra de 

carbono em laje painel 

alveolar pré-fabricada. 

 



                                                    TRATAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO 

Página 12 de 21 

                     11 9 8754-6945             eng.pedroassis@gmail.com            www.proteconengenharia.com 

 

Contratante: Construpoli 
 

     

Obra: Hipermercado Big 

Local: Sorocaba/SP 

Manifestação patológica: 

 

Aumento de sobrecarga, 

passou de 500kg/m² para 

2.000kg/m². 

 

 

 

 

Solução técnica: 

 

Execução de reforço 

estrutural, à flexão e a 

força cortante 

(cisalhamento), com fibras 

de carbono em vigas de 

concreto armado. 
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Contratante: Construtora 

Tenda 

 

     

Obra: Condomínio 

Local: SBC/SP 

Manifestação patológica: 
 

Fissuras passantes e 

deterioração de concreto 

em vigas na iminência de 

um colapso. 

 

Soluções técnicas: 
 

Injeção de epóxi nas 

fissuras; 
 

Recuperação estrutural 

pontual; 
 

Reforço estrutural à flexão e 

ao cisalhamento com fibra 

de carbono; 
 

Pintura protetiva 

hidrorepelente resistente a 

ataque de cloretos e a 

carbonatação. 
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Contratante: Grupo 

Plaenge 

 

  

Obra: Edificação 

Local: Campinas/SP 

Manifestação patológica: 

 

Pilares de concreto armado 

com baixa resistência a 

compressão. 

 

 

 

Solução técnica: 

 

Reforço estrutural através 

de ancoragens químicas de 

grampos, suplementação de 

aço, execução de fôrma e 

concretagem com graute de 

alta resistência mecânica 

aditivado com pedrisco. 
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Contratante: Level1 
 

  

Obra: Laboratório 

Local: São Paulo/SP 

Manifestação patológica: 

 

Reforço estrutural invisível 

em laje alveolar com fibra 

de carbono para aumento 

de sobrecarga. 

 

 

 

Solução técnica: 

 

Reforço estrutural com 

lâminas de fibras de 

carbono inseridas no 

concreto para aumento para 

instalação de equipamento 

de 2000kg. 
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Contratante: Ortiz 
 

  

Obra: Residencial 

Local: São Paulo/SP 

Manifestação patológica: 

 

Ampliação de imóvel com 

implantação de Rooftop. 

 

 

 

Solução técnica: 

 

Execução de estaca e bloco 

de fundação para execução 

reforço estrutural com 

perfis metálicos. 
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Contratante: - 
 

  

Obra: Cond. residencial 

Local: Guarujá/SP 

Manifestação patológica: 

 

Deterioração de vigas de 

concreto e corrosão do aço. 

 

 

 

Solução técnica: 

 

Execução de recuperação 

estrutural com argamassa 

de alto desempenho e 

reforço estrutural com 

sistema misto de fibra de 

carbono e fibra de vidro. 
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OUTRAS OBRAS 

 

Paraguaçu Engenharia 

• Oficina do METRÔ/RJ (Obra de reforço com expectativa de ser a maior do Brasil com fibra de carbono): 

Serviço de consultoria, orientação e treinamento técnico para execução de reforço estrutural com fibra de 

carbono em cobertura abóbada. Previsão de aplicação: 12.000m² de tecido de fibra de carbono.  

 

Construtora Tenda 

• Cond. em São Paulo: Reforço em laje devido a baixa resistência do concreto; 

 

• Cond. em Suzano/SP: Reforços estruturais com fibra de carbono em paredes de concreto para aumento de 

resistência mecânica. 

 

Construtora Baggio 

• Unimed unidade Jaú/SP: Reforço estrutural com fibra de carbono em laje para reforço dos negativos para 

instalação de equipamentos. 

• Unimed unidade Jaú/SP: Fornecimento de projeto e execução de reforço estrutural com fibra de carbono em 

laje de cobertura dos reservatórios de água para perfuração em concreto para instalação e passagem de 

tubos. 

 

Unimed 

• Unimed unidade Jaú/SP: Reforço estrutural com fibra de carbono em laje para reforço dos negativos para 

instalação de equipamentos. 
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Pacon Construtora 

• Colégio na Mooca/SP: Consultoria técnica para execução de reforço estrutural com fibra de carbono em 

vigas de concreto armado pré-fabricadas. 

 

Consfat Engenharia 

• Hipermercado em Piracicaba/SP: Consultoria técnica para execução de reforço estrutural com fibra de 

carbono em pilares devido ao aumento de sobrecarga das estruturas pré-fabricadas. 

 

Grupo Fran 

• Cidade do aço em Santa Cruz/RJ: Consultoria técnica para execução de reforço estrutural com fibra de 

carbono em vigas e lajes de concreto armado moldadas in-loco. 

 

Condomínio Jardim da Glória 

• Cond. Jardim da Glória/SP: Recuperações estruturais, tratamento pontual e passivação do aço, ancoragem 

de aço e suplementação de armadura, grauteamento com microconcreto e aplicação de impermeabilizante a 

base de poliuretano nas paredes da torre da caixa d’água. 

 

Mercedes-Benz 

• Guarulhos/SP: Içamento com guindaste de pilar colapsado, exposição bloco de fundações, ancoragem e 

suplementação de aço, concretagem com graute de 115mPa aos 28 dias, instalação de fibra de carbono para 

confinamento do pilar rompido. 

 

Construtora Comcasa 

• Joaçaba/SC: Reforço estrutural com fibras de carbono e por aumento de seção em pilares, recuperação 

estrutural e regularização de laje de estacionamento com flecha de até 5cm. 
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RESPONSÁVEL TÉCNICO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
• Graduação em Engenharia Civil (UNIP); 
 
 

• Tecnologia do concreto e aço (Falcão Bauer); 
 
 

• Capacitação em inspeção de estruturas de concreto (Abece); 
 
 

• Treinamento e qualificação em materiais para reparos e recuperações estruturais, proteções de alta 
performance técnica, injeções de resinas e Impermeabilização especiais; 

 
 

• Sistemas de reparos, proteções e reforços de estruturas e injeções de materiais a base de poliuretanos e 
epóxi para tratamento de descontinuidade estrutural e infiltrações; 

 
 

• Orçamento e planejamento de obras; 
 
 

• Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) – Auditoria Interna. 
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Protecon Serviços Especiais de Engenharia 

 

contato: 11 9 8754-6945 

eng.pedroassis@gmail.com 

www.proteconengenharia.com 

 

Calçada das Hortências, 47 – 1ºandar 

Centro Comercial de Alphaville 

Barueri – SP / CEP.: 06453-017 

http://www.proteconengenharia.com/

