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RESUMO  
 

As passarelas estruturadas em aço têm instalação rápida e são capazes de vencer 
grandes vãos e, em muitos casos, não necessitam de pilares intermediários, sendo 
ideal sua instalação sobre rodovias, vias expressas e ferrovias para dar segurança à 
travessia de pedestres sem interferir no tráfego dos veículos. Elas devem ser 
instaladas em pontos com maior atração de pessoas e, para seu acesso, são 
utilizadas rampas ou rampas e escadas.  Elas são produzidas a partir de um projeto, 
que analisa as medidas do local e as condições que precisarão suportar. Seu 
carregamento deve ser calculado conforme a norma NBR 7188 (ABNT, 2013), que 
trata da “Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e 
outras estruturas” para que a segurança seja garantida.  Como são estruturas 
expostas a intempéries, as passarelas estão sujeitas a patologias que podem 
originar de seu projeto, fabricação, montagem ou utilização. No caso da implantação 
de medidas de controle da corrosão do aço, elas devem ser capazes de reduzir os 
riscos para um nível baixo, evitando assim as consequências das falhas graves. 
Nesse contexto, essa dissertação tem como objetivo avaliar as manifestações 
patológicas presentes em passarelas estruturadas em aço localizadas na cidade de 
Belo Horizonte. Como parte do estudo de caso na região de inserção das 
passarelas, incluem-se os levantamentos de campo das manifestações patológicas 
e, identificam-se os aspectos gerais e as causas prováveis das anomalias e falhas 
detectadas em cada passarela vistoriada. Para tanto, é realizada inicialmente uma 
revisão e análise da literatura nacional e internacional sobre o tema. Adotando-se 
como metodologia principal a inspeção visual das passarelas, apresentada por meio 
de registros fotográficos, são analisadas as patologias e falhas observadas nos 
elementos estruturais inspecionados. Na sequência do trabalho, são apresentadas 
sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias, com medidas 
preventivas e procedimentos de recuperação e reabilitação a serem seguidos, de 
forma a garantir a durabilidade e a vida útil dessas estruturas.  
 
Palavras-chave: Passarelas estruturadas em aço. Manifestações patológicas. 
Corrosão atmosférica. Reabilitação. Manutenção.  
  



 
 

ABSTRACT 
 

Steel structural pedestrian walkways have quick installation and are capable of 
overcoming large gaps and, in many cases, do not require intermediate pillars, and 
their installation on highways, expressways and railways is ideal to provide 
pedestrian crossing safety without interfering in the vehicle traffic. They must be 
installed at points with the greatest attraction of people and, for their access, ramps 
or ramps and stairs are used. They are produced from a project, which analyzes the 
measures of the site and the conditions they will have to bear. Its load must be 
calculated according to the standard NBR 7188 (ABNT, 2013), which deals with the 
"Mobile road and pedestrian load on bridges, viaducts, walkways and other 
structures" so that safety is guaranteed. As they are structures exposed to bad 
weather, the walkways are subject to pathologies that can originate from its design, 
manufacture, assembly or use. In the case of the implementation of steel corrosion 
control measures, they should be able to reduce risks to a low level, thus avoiding 
the consequences of serious failures. In this context, this dissertation aims to 
evaluate the pathological manifestations present in structured steel walkways located 
in the city of Belo Horizonte. As part of the case study in the region of insertion of the 
walkways, the field surveys of the pathological manifestations are included, and the 
general aspects and probable causes of the anomalies and failures detected in each 
surveyed walkway are identified. To do so, a review and analysis of the national and 
international literature on the subject is carried out initially. Adopting as a main 
methodology the visual inspection of the walkways, presented through photographic 
records, the pathologies and faults observed in the inspected structural elements are 
analyzed. Following the work, suggestions and procedures are presented for the 
treatment of pathologies, with preventive measures and procedures of recovery and 
rehabilitation to be followed, in order to guarantee the durability and the useful life of 
these structures. 
 
Keywords: Structural steel walkways. Pathological manifestations. Atmospheric 
corrosion. Rehabilitation. Maintenance.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

          Os problemas e caos nos transportes e trânsito existentes nos grandes 

centros urbanos nacionais estão relacionados à precariedade das infraestruturas 

locais. A busca por soluções para a melhoria da mobilidade urbana nas cidades 

aparece como um dos mais relevantes e polêmicos desafios a se enfrentar, 

indicando aos governos a necessidade urgente de priorizar os investimentos no 

setor. 

          De acordo com Laner (2001), em vias onde predominam os equipamentos de 

pontes e viadutos, a velocidade média e o fluxo dos veículos são expressivamente 

elevados em decorrência da diminuição de semáforos nesses locais, tornando assim 

a travessia de pedestres ainda mais perigosa e sendo solucionada com a 

implantação de passarelas em locais estratégicos.  

          Rendeiro (2015, p.22) em sua obra destaca que: 

[...] nos grandes centros urbanos do país, questões afetas à mobilidade 
urbana, como os constantes congestionamentos, os acidentes de trânsito, a 
ineficiência dos transportes públicos, a poluição atmosférica e sonora 
oriunda dos automóveis, a falta de vagas para estacionamento, os veículos 
estacionados em calçadas, as calçadas irregulares e sem acesso adequado 
para os deficientes, são motivos de transtornos diários para a população. 
 

          A Lei Federal n.º 12.587 (Brasil, 2012), que institui as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, tem por objetivo principal contribuir para o acesso 

universal à cidade, inclusive previsto em seu artigo 24 que o Plano de Mobilidade 

Urbana deverá contemplar as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana.  

Além disso, apresenta o conceito de mobilidade urbana e define também as 

atribuições de cada ente federativo (União, Estados e Municípios), em relação às 

políticas de mobilidade urbana.  

          Diante desse contexto, a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, tem 

realizado ações voltadas para atender à demanda por transporte público coletivo de 

qualidade, investindo fortemente há poucos anos em soluções modais, como a 

implantação do sistema de corredores exclusivos de ônibus articulados entre si do 

tipo BRT (Bus Rápid Transit).  

          Esses corredores de tráfego foram implantados nas Avenidas Cristiano 

Machado, Antônio Carlos, Pedro I, Vilarinho e na área central, inclusive houve 

implantações de estações de transferência ao longo dos percursos, que resultou em 
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módulos pré-fabricados, com estrutura executada em perfis de aço formados a frio 

que depois receberam revestimentos protetores metálicos.  

          Os acessos de pedestres a essas estações foram solucionados com a escolha 

e construções de passarelas estruturadas em aço nos trechos críticos e de grandes 

vãos, causando assim mínima interferência no trânsito de veículos e rapidez durante 

a fase de montagem, facilitada pela modulação e leveza dessas estruturas em aço.   

          Destaca-se, ainda, que além dos corredores do BRT, em outras regiões 

urbanas da cidade foram implantadas passarelas estruturadas em aço, tais como no 

Anel Rodoviário, Av. Nossa Senhora do Carmo e Av. Presidente Carlos Luz.  

          Segundo a BHTRANS (2017), estima-se que existam 142 passarelas para 

pedestres em Belo Horizonte, das quais 28 em corredores de transporte, 37 sobre o 

trem metropolitano, 23 no Anel Rodoviário, 16 na Linha Verde e 38 acopladas a 

viadutos em toda a cidade. Com o passar do tempo, as primeiras patologias foram 

surgindo nessas estruturas, principalmente a corrosão do aço, decorrentes da falta 

de manutenções e aplicações de tratamentos anticorrosivos adequados.   

          Cabe ressaltar que, caso essas estruturas fiquem longos períodos sem 

manutenções, torna-se difícil a verificação do estado de conservação dessas 

passarelas e, mais difícil ainda, as suas recuperações, podendo provocar a redução 

da sua vida útil e o seu eventual colapso.  

          Branco, Paulo e Garrido (2013), enfatizam que no caso de estruturas 

metálicas, normalmente usa-se como critério de limite da vida útil estrutural ou de 

projeto, o início da perda de seção resistente do metal por corrosão. Ainda de 

acordo com Branco, Paulo e Garrido (2013, p.18, grifo nosso): 

A Vida Útil Estrutural ou de Projeto corresponde ao período desde a sua 
inauguração até se atingir a degradação especificada ou um nível de 
deficiente funcionamento, considerando que haverá uma manutenção 
corrente. As construções correntes são habitualmente projetadas para vidas 
estruturais de 50 - 60 anos e as pontes importantes podem ser concebidas 
para períodos de 100 - 120 anos. 
 

          Dessa forma, para se evitar danos maiores nessas estruturas é fundamental e 

indispensável à implementação de sistemas de gestão e de programas de 

manutenções preventivas e corretivas frequentes, por parte dos órgãos públicos, por 

meio de vistorias rotineiras realizadas em intervalos de tempo não superiores há dois 

anos, garantindo-se a vida útil de projeto e a segurança dos usuários.  

          A partir da constatação e existência de manifestações patológicas avançadas 

nessas estruturas, como a corrosão do aço, apresentam-se nesse trabalho, em 
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alguns casos, técnicas de recuperação e reabilitação nos elementos metálicos 

afetados, encontradas em diversas literaturas internacionais, como manuais e guias 

de inspeção técnica de pontes e viadutos. Como exemplos desses guias e manuais 

têm-se: 

i. Bridge Inspection and Rating Manual - Montana Department of Transportation 

(Manual de Inspeção e Classificação de Pontes, Departamento de Transporte de 

Montana, EUA, 2015);  

ii. Student guide to steel bridge design (Guia do estudante para projeto de ponte de 

aço, CORUS GROUP International Corporation, Inglaterra, 2007);  

iii. Bridge Preservation Guide (Guia de Preservação de Ponte, FHWA, EUA, 2011); 

iv. Manual for Repair and Retrofit of Fatigue Cracks in Steel Bridges (Manual para 

Reparo e Retrofit de Fissuras de Fadiga em Pontes de Aço, FHWA, EUA, 2013); 

v. Needs for maintenance and refurbishment of bridges in urban environments 

(Necessidades de manutenção e reforma de pontes em ambientes urbanos, 

Pantura work group, 2011); 

vi. Les Guides STRRES FAME - Métal Réparation et rénovation des structures 

métalliques (Guia de Reparação e Renovação de Estruturas Metálicas, França, 

2014). 

        

1.1. Justificativa 

 

           As passarelas são obras de arte especiais de alto custo de construção, reparo 

e recuperação. No caso de uma intervenção necessária nessas estruturas, surgem 

grandes transtornos e custos elevados. Considerando que, caso não seja elaborado 

e seguido um programa geral de manutenção preventiva, as patologias e as falhas 

localizadas ou globais nessas estruturas metálicas, podem levá-las ao colapso ao 

serem atingidos alguns estados limites de resistência ou ainda o estado limite de 

utilização, provocando perdas humanas e/ou perdas econômicas importantes. 

          Diversos aspectos desse trabalho tornar-se-ão relevantes para o 

desenvolvimento de uma metodologia com caráter preventivo, baseada em 

parâmetros, normas, manuais e guias técnicos nacionais e internacionais, que 

determinam os requisitos de manutenção e desempenho das passarelas 

estruturadas em aço.     
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          Muitas são as justificativas para se avançar no estudo das patologias das 

passarelas estruturadas em aço, sendo as principais:  

i. Necessidade de divulgação e esclarecimento das manifestações patológicas e de 

suas respectivas terapias;  

ii. Fornecimento de subsídios para prevenção por meio de controle de qualidade 

mais apurado;  

iii. Divulgação de medidas preventivas e procedimentos de recuperação de forma 

otimizada e racional, que poderão ser seguidos por gestores de órgãos públicos 

para a solução desses problemas;  

iv. Proposição de diretrizes de projetos para evitar o surgimento de manifestações 

patológicas nas passarelas estruturadas em aço;  

v. Proposição de melhores sistemas de revestimento para a proteção das 

estruturas.  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

          O objetivo geral desse trabalho é analisar as manifestações patológicas 

presentes em elementos estruturais de passarelas estruturadas em aço localizadas 

na cidade de Belo Horizonte – MG, apresentando-se sugestões e procedimentos 

para o tratamento dessas patologias, com medidas preventivas e procedimentos de 

recuperação e reabilitação de suas estruturas.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

          Os objetivos específicos que delimitam o cumprimento do objetivo geral desta 

pesquisa são:  

i. Elaborar uma revisão bibliográfica, a respeito de passarelas para pedestres, 

apresentando as principais terminologias utilizadas para tais obras, inclusive a 

respeito das principais manifestações patológicas observadas, abordando a 

influência dos fatores ambientais na degradação dessas estruturas; 

ii. Relacionar manuais, guias e normas para projetos, técnicas de inspeção, 

recuperação e reabilitação das passarelas; 
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iii. Descrever, investigar e analisar as incidências de manifestações patológicas para 

cada passarela estruturada em aço inspecionada;  

iv. Propor ações, terapias e procedimentos técnicos de manutenção, recuperação e 

reabilitação para as passarelas estruturadas em aço, tomando-se como 

referência documentos nacionais e internacionais. 

 

1.3. Metodologia  

 

          Esse trabalho baseia-se, inicialmente, em pesquisas qualitativas realizadas 

por meio de uma revisão bibliográfica sobre as diversas patologias encontradas em 

estruturas metálicas, inclusive consultas a websites com informações técnicas sobre 

o assunto, extraídas em bibliografias nacionais e internacionais (livros, artigos, 

dissertações, teses, periódicos, normas, guias e manuais técnicos).  

          Para chegar aos objetivos geral e específicos da pesquisa, com o intuito de 

identificar as manifestações patológicas e suas causas, adota-se como metodologia 

principal a inspeção visual das passarelas, apresentada por meio de visitas técnicas 

com registros fotográficos, feitos in loco, das patologias e falhas observadas nos 

elementos estruturais inspecionados. 

          Nesse estudo, os dados coletados das patologias foram obtidos  por meio de 

inspeções realizadas em uma amostra de 17 passarelas estruturadas em aço, 

escolhidas aplicando-se  o critério da amostra aleatória em um universo de 142  

passarelas existentes na cidade de Belo Horizonte – MG. 

           

1.4. Estrutura do trabalho 

 

         Nesse trabalho, a abordagem principal é analisar as principais patologias 

ligadas às passarelas estruturadas em aço urbanas, limitada aos procedimentos com 

ensaios visuais e com a apresentação final dos diagnósticos de manutenção, 

recuperação ou reforço dos elementos deteriorados pela corrosão, em alguns casos, 

do ponto de vista econômico, a substituição completa do elemento. 

          Nesse contexto, o conteúdo da dissertação está organizado em introdução 

(capítulo 1), revisão bibliográfica (capítulos 2, 3 e 4), estudo de caso (capítulo 5), 

considerações e sugestões (capítulo 6), referências utilizadas e anexos. 
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Nesse primeiro capítulo introdutório, apresenta-se uma breve explanação do 

panorama da mobilidade urbana dos grandes centros urbanos nacionais. Além 

disso, busca-se discutir os problemas existentes e seus impactos relacionados ao 

surgimento de patologias nas passarelas estruturadas em aço, decorrentes da falta 

de manutenções e aplicações de tratamentos anticorrosivos adequados nessas 

estruturas. Também são apresentados os objetivos, a justificativa da pesquisa e a 

metodologia.  

No Capítulo 2, faz-se uma abordagem dos conceitos gerais e classificação 

das passarelas de pedestres quanto ao sistema estrutural. Em seguida apresentam-

se as principais normas nacionais e internacionais aplicáveis a projetos de 

passarelas estruturadas em aço. 

No Capitulo 3, é realizada uma revisão bibliográfica das principais 

manifestações patológicas encontradas em estruturas de aço, em especial a 

corrosão atmosférica do aço, suas origens e seus efeitos que contribuem para a 

deterioração das estruturas, que é considerada a mais importante forma de corrosão 

metálica.   

No Capitulo 4, trata-se da manutenção, fortalecimento e reabilitação de Obras 

de Arte Especiais (OAEs), com referências a metodologias de avaliação da 

segurança de estruturas existentes, sendo apresentadas algumas técnicas de 

reforço, fortalecimento e reabilitação aplicadas a OAEs.  

No Capitulo 5, apresenta-se o Estudo de Caso, ressaltando-se os aspectos 

gerais e as principais causas prováveis das manifestações patológicas encontradas 

em dezessete passarelas inspecionadas da cidade de Belo Horizonte-MG, com 

sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias dessas estruturas. 

No Capitulo 6, são apresentadas as conclusões gerais do trabalho e as 

sugestões para trabalhos futuros. As referências bibliográficas estão relacionadas no 

capítulo seguinte. 

No Anexo A, apresenta-se a Ficha de inspeção cadastral expedita, aplicada a 

elementos de OAEs, conforme norma DNIT 010-PRO (Brasil, 2004). No Anexo B, 

tem-se a Ficha de inspeção rotineira expedita, aplicada a elementos de OAEs, 

conforme norma DNIT 010-PRO (Brasil, 2004). No Anexo C (Normativo), são 

apresentadas as instruções para atribuição de notas de avaliação de elementos de 

OAEs, conforme norma DNIT 010-PRO (Brasil, 2004). 
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2. CLASSIFICAÇÃO E NORMAS PARA PASSARELAS DE PEDESTRES 

 

          O termo passarela está definido de acordo com a NBR 7188 (ABNT, 2013, 

p.1): “estrutura longilínea, destinada a transpor obstáculos naturais e/ou artificiais 

exclusivamente para pedestres e/ou ciclistas.” Também definida na NBR 9050 

(ABNT, 2004, p.3), como passarela: “Obra de arte destinada à transposição de vias, 

em desnível aéreo, e ao uso de pedestres.” 

          As passarelas tem a função básica de separar fisicamente fluxos conflitantes 

entre pedestres e veículos, ajudando os pedestres na travessia segura da via de 

intenso tráfego, e proporcionando aos ocupantes dos veículos, reduzir o seu tempo 

de viagem em condições também seguras, visando à redução de acidentes que 

resultam em freadas bruscas para evitar pedestres.   

          “Tanto nas áreas urbanas e suburbanas, como nas rodovias, as passarelas e 

passagens subterrâneas devem se localizar nos pontos em que os pedestres 

buscam cruzar a via com mais frequência.” (ABRASPE, 2000, p.3).   Meyer (1996), 

explica que para termos um fluxo de usuários constantemente utilizando as 

passarelas, os seus acessos devem possuir mecanismos que orientem e obriguem 

os pedestres a utilizar as mesmas. 

          Diante desse quadro de definições, constata-se que as passarelas possuem 

outras vantagens ligadas à sua utilização: 

i. Eliminam semáforos de travessia de pedestres, melhorando o fluxo de veículos; 

ii. Fazem a conexão da população com o terminal de transporte público, permitindo 

a integração com os ônibus, metrôs e a bilheteria da estação; 

iii. Conectam os circuitos paisagísticos atrativos, reforçando a vocação turística de 
uma cidade. 
 

2.1. Classificação das passarelas  

 

          Segundo Meyer (1996), as passarelas são geralmente classificadas quanto ao 

sistema estrutural adotado, tais como: viga de alma cheia, viga treliçada, viga 

armada, viga Langer, pórtico, arco, viga Vierendeel, viga estaiada e pênsil. De 

acordo com Vitório (2002), as pontes são classificadas em lajes, vigas, estrado 

celular, grelhas, pórticos, arco, pênseis e estaiadas. Pinho e Bellei (2007) definem as 

concepções estruturais de uma ponte ou viaduto em: vigas de alma cheia, treliças, 
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vigas em caixão, pórticos, arcos, vigas mistas e suspensas por cabos (estaiadas e 

pênseis). O DNIT (2015) classifica ainda, por meio da Instrução de Serviço para 

Projeto de Passarela para Pedestres ISF-219, em passarelas sobrejacentes (em 

nível superior à superestrutura da via permanente) e em subjacentes (em nível 

inferior à superestrutura da via permanente).   

           

2.1.1  Passarelas em vigas de alma cheia 
 

          São constituídas de perfis de alma cheia (soldados ou laminados), podendo 

ser de inércia constante ou de inércia variável.  As vigas principais (longarinas) são 

interligadas entre si por diafragmas transversais; esses por sua vez, desempenham 

funções estruturais de contensão lateral das vigas, formam uma grelha plana com as 

longarinas e fazem a divisão dos vãos da laje do tabuleiro em lajes menores.  

          Apesar de seus vãos serem limitados (14 m), os perfis laminados quando 

associados com chapas de reforço, permitem o aumento do vão da longarina.  No 

caso da opção de utilização de perfis soldados, esses não têm limites de altura para 

a fabricação das peças estruturais, sendo usados em tabuleiros com vãos maiores 

(ordem de 20 m) (PINHO; BELLEI, 2007). 

          Na Figura 1 estão ilustradas as seções transversais típicas de vigas de alma 

cheia.   

 

Figura 1: Seções transversais típicas de vigas de alma cheia 

 
Fonte: PINHO; BELLEI (2007) 

 

          De acordo com Araújo (2009), nos casos em que os vãos excedem os 40 m e 

os tabuleiros apresentam larguras superiores a 13 m, deve-se adaptar um elemento 

enrijecedor central denominado de stringer, conforme exemplificado na Figura 2.    
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Figura 2: Esquema tipo de uma seção transversal constituída por duas vigas gêmeas de 
alma cheia e um stringer longitudinal 

 
Fonte: HAYWARD (2005) apud ARAÚJO (2009) 

 

2.1.2.  Passarelas em vigas caixão 
 

          Ao contrário das vigas de alma cheia, nesse tipo de estrutura não é necessário 

utilizar transversinas intermediárias, pois a estrutura confere grande rigidez à torção 

ao sistema. As vigas caixão são constituídas por duas ou mais almas com uma única 

mesa inferior, podendo apresentar diversas formas, conforme ilustradas na Figura 3.  

 

   

Figura 3: Seções transversais de pontes em viga caixão 

 
Fonte: PINHO; BELLEI (2007) 
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          Na Figura 4, está exemplificado o sistema que utiliza vigas caixão. É uma 

passarela em viga metálica tipo caixão, sobre a Av. de Brasília e Av. da Índia, em 

Belém, Lisboa, Portugal (2012). 

 

Figura 4: Passadiço do Bom Sucesso, Lisboa 
  

Fonte: O autor (2017) 
 

          Outro exemplo de obra executada em viga caixão é a passarela metálica 

ligando o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) sobre a Av. de Brasília e 

Av. da Índia em Belém, Lisboa, Portugal (Figura.5). 

 

Figura 5: Passarela do MAAT, Lisboa 
  

Fonte: O autor (2017) 
 

2.1.3.  Passarelas em vigas treliçadas e vigas Vierendeel 

 

          Nas estruturas em treliças, as barras são solicitadas por forças de tração ou 

compressão e possibilitam maiores alturas com pequeno peso e limitação da flecha.      
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          De modo geral, esse sistema é considerado econômico para alturas entre 1/8 

a 1/15 de vão e com ângulo de inclinação de 45º para as diagonais (PINHO; BELLEI, 

2007). Na Figura 6 estão ilustrados os tipos de treliças mais usualmente utilizadas 

nas superestruturas das pontes, viadutos e passarelas, e na Figura 7 está 

exemplificada uma passarela em treliça tipo Warren. 

 
Figura 6: Tipos de treliças 

 
Fonte: PINHO; BELLEI (2007) 

 

Figura 7: Passarela metálica tipo treliça Warren, Belo Horizonte-MG 

 
Fonte: MEYER (1996) 
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          Outro sistema estrutural treliçado comum é a viga Vierendeel (sistema 

aporticado), que não utiliza as diagonais, pois todos os seus elementos, além de 

serem solicitados por esforços normais (tração e compressão), recebem também 

esforços de momentos fletores (flexão).   

          Segundo Meyer (1996), o sistema é aplicado em situações onde se deseja 

pequena altura estrutural ou em passarelas cobertas nas quais haverá 

posicionamento de vigas acima do nível do piso, favorecendo a visibilidade lateral 

em toda altura. A passarela da Figura 8 representa uma viga Vierendeel. 

 

Figura 8: Passarela em viga Vierendeel interligando dois prédios 

 
Fonte: MEYER (1996) 

 

2.1.4. Passarelas em arcos  
           

          A escolha pela passarela em arco pode apresentar três configurações 

possíveis quanto à posição relativa do tabuleiro em relação ao arco: tabuleiro 

superior, tabuleiro intermediário e tabuleiro inferior, conforme exemplificadas na 

Figura 9.  

          Meyer (1996) considera que a solução com estrutura em arco é a mais 

adequada e econômica para o vencimento de grandes vãos quando comparada com 

os sistemas estaiados e pênseis.   
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Figura 9: Posição relativa do tabuleiro 

 
Fonte: MEYER (1996) 

 

       Um exemplo desse sistema é a passarela situada sobre o Rio Sena (Figura 

10). É uma passarela metálica de arco transversal construída no ano de 1900, com 

120 m de comprimento e uma largura utilizável de 8 m, exclusiva para pedestres e 

ciclistas, existindo três travessas, com um alcance central e arco que possui um 

convés intermediário, e os limites de extremidade são apenas meio-arcos. 

 

Figura 10: Passerelle Debilly sobre o Rio Sena, Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

          Outro exemplo de obra executada em arco metálico é a passarela de Léopold 

Sédar-Senghor (1999), sobre o Rio Sena, em tabuleiro superior (Figura 11).  
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          É uma passarela contemporânea projetada em arco, com vão de 106 m, 

estrutura construída em aço e composta por cerca de 150 t de componentes, e as 

bases em ambas as extremidades, foram executadas em concreto armado. 

 

Figura 11: Passerelle Léopold Sédar-Senghor sobre o Rio Sena, Paris 
  

Fonte: O autor (2017) 

 

          Um exemplo de passarela composta por duas pontes treliçadas de arco longo 

é uma ponte central basculante estreita, situada sobre o canal Oosterdok, ligando o 

Oosterdokseiland com o NEMO Science Museum, é a Mr. JJ Van der Velde Bridge 

(1992), em Amsterdam, Holanda (Figura 12). Os arcos são compostos de perfis de 

tubos metálicos de seção circular, com vãos de 61 m e 73 m. 

 
Figura 12: Passarela Mr. JJ Van der Velde Bridge, Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017) 
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2.1.5.  Passarelas em vigas Langer 

 

          Um sistema próximo ao arco é a Viga Langer (Bow String), que utiliza um arco 

como elemento de travamento e enrijecimento da viga (FIALHO, 2004).  

          Conforme ilustrado na Figura 13, nas Vigas Langer o tabuleiro encontra-se 

sempre abaixo da estrutura. Na Figura 14 está exemplificada uma passarela em que 

se utiliza esse sistema. 

 

Figura 13: Viga Langer, esquema simplificado 

 

Fonte: MEYER (1996) 

 

Figura 14: Passarela em viga Langer: arco e travamento em perfil tubular, sobre o Rio Meno 

 
Fonte: FIALHO (2004) 
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2.1.6.  Passarelas suspensas por cabos: estaiadas  

 

          Nas passarelas suspensas por cabos ou estaiadas, os tabuleiros são 

contínuos e são sustentados por cabos atirantados (estais), onde são ancorados 

diretamente em uma ou mais torres de sustentação (portais). As outras 

extremidades desses cabos, também são ancoradas no terreno fora da estrutura, 

evitando-se assim os esforços de compressão no tabuleiro.  Seu sistema estrutural 

consiste em um vigamento com grande rigidez à torção, em que a estrutura principal 

está sempre acima da linha do tabuleiro. Na Figura 15, representa-se um trecho que 

define os principais componentes estruturais de um sistema estaiado, e na Figura 16  

exemplifica-se uma passarela suspensa em que se utiliza o sistema estaiado. 

 

Figura 15: Componentes estruturais de uma ponte estaiada 

 
Fonte: MAZARIM (2011) 

           

Figura 16: Passarela estaiada curva, La Coruña, Espanha 

  
Fonte: STRUCTURAE (2017) 

 

http://www.structurae.net/
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2.1.7. Passarelas suspensas por cabos: pênseis 

 

          O sistema pênsil possui um tabuleiro contínuo (viga de enrijecimento) sendo 

sustentado por vários cabos metálicos (pendurais atirantados), ligados a dois cabos 

principais que, por sua vez, apoiam-se nas torres de sustentação (mastros), com 

suas extremidades ancoradas em blocos de concreto ou na própria viga de 

enrijecimento.  

          Ferreira (2001, p.65) destaca que: “As passarelas pênseis são bastante 

susceptíveis a ações dinâmicas devido a sua baixa rigidez a flexão, pequena massa, 

baixa frequência natural e baixo amortecimento. As vibrações resultantes das ações 

dinâmicas atuantes nessas passarelas causam desconforto aos pedestres, onde 

esses somados ao vento tornam os principais causadores das vibrações nestas 

estruturas pênseis.”   

          Os tipos de apoio de uma passarela pênsil estão ilustrados na Figura 17. Na 

Figura 18, exemplifica-se uma passarela pênsil. 

 

Figura 17: Tipos de apoio 

                        

Fonte: MEYER (1996) 
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Figura 18: Passarela pênsil com cabos inclinados, Manhattan, NY, EUA 

  
Fonte: STRUCTURAE (2017) 

 

2.1.8.  Passarelas em pórticos 

 

          O sistema de pórticos é aquele em que as vigas do tabuleiro são contínuas 

com a estrutura dos pilares, utilizados para diminuirem os vãos da viga reta. A meso-

estrutura é solidarizada monoliticamente a superestrutura, não sendo necessário, 

portanto, aparelhos de apoio nos pilares reduzindo-se o comprimento de flambagem 

dos mesmos. Normalmente nesse sistema, os pilares são inclinados necessitando 

também de fundações inclinadas (Figura 19). 

 

Figura 19: Passarela em pórtico com tabuleiro suspenso 

 
Fonte: FIALHO (2004) 

 

2.1.9. Passarelas helicoidais 

 

          Na Figura 20, exemplifica-se uma passarela metálica em formato helicoidal e 

em estrutura de aço inoxidável em formato de dupla espiral, lembrando a estrutura 

de um DNA. Ela tem 280 m de comprimento, 2,5 km de tubos de aço inoxidável em 

http://www.structurae.net/
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formato helicoidal e foi construída a 8,8 m do nível do rio. A ponte pesa cerca de 

1.700 t e suporta até 16.000 pessoas ao mesmo tempo, além disso, foram usadas 

650 t de aço duplo inoxidável e 1.000 t de aço carbono na estrutura temporária e 

também no processo de formação das hélices. 

 

Figura 20: Ponte Helix de aço inoxidável de dupla espiral, Singapura 

  
Fonte: STRUCTURAE (2010) 

 

          Outro exemplo de obra executada em sistema helicoidal é a passarela 

Passarelle Beaugrenelle em Paris (2013).  Foi projetada em malha de aço tubular 

em dois arcos, de 60 t, tipo espiral e corpo em cilindro de vidro, ligando os dois 

edifícios que formam o Centro Comercial Beaugrenelle, com 31 m de comprimento e 

oferece um panorama do Rio Sena (Figura 21). 

 

Figura 21: Passarelle Beaugrenelle, Paris 
  

Fonte: O autor (2017) 

 

http://www.structurae.net/
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2.1.10. Passarelas móveis 

 

           A ponte móvel para travessia de ciclistas e pedestres tem modelo 

economicamente viável para pequenos vãos, em que as duas estruturas, totalmente 

independentes, possuem entre si uma junta de dilatação, com mecanismo de 

movimento adaptado do sistema de pontes rolante (Figura 22). 

 

Figura 22: Passarela móvel de Puerto Madero, Buenos Aires 

 
Fonte: STRUCTURAE (2002) 

 

          Outro exemplo de passarela móvel é a Magere Brug Bridge (1934), que é uma 

ponte sobre o Rio Amstel, no centro da cidade de Amsterdam, Holanda. A sua seção 

central é uma ponte basculante feita de madeira pintada de branco (Figura 23). 

 

Figura 23: Passarela Magere Brug Bridge, Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

 

 

http://www.structurae.net/
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2.1.11. Passarelas circulares 

 

Em Xangai, China, a solução nos cruzamentos das vias com o trânsito caótico 

foi solucionado com a construção de uma rotatória para pedestres, a cerca de 20 m 

acima da rua, com mais de 1 km de comprimento e 5,5 m de largura, com 

capacidade para 15 pessoas lado a lado e mais de 10 mil simultaneamente 

(CASAVOGUE, 2015; Figura 14). 

 

Figura 24: Passarela circular em Xangai, China 

  
Fonte: CASAVOGUE (2015) 

 

           

2.2.  Normas aplicáveis para projetos de passarelas   

 
          No momento, não existe no Brasil uma norma técnica específica que trata 

sobre o projeto de passarelas para pedestres. Apenas alguns órgãos estaduais e 

federal ligados aos sistemas de transporte e tráfego, possuem seus próprios 

manuais e instruções técnicas de projetos e serviços. 

 

2.2.1 Normas nacionais 
 

          Apresentam-se a seguir, alguns manuais e instruções técnicas de âmbito 

nacional referentes a projetos e execução de passarelas para pedestres: 

i. DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes:  

 Manual de projeto geométrico de travessias urbanas; IPR. Publ.740/2010; 

 Manual de pontes e viadutos rodoviários – Estruturas de concreto armado - 

Especificação de serviço, IPR Publ.122/2009-ES; 

http://casavogue.globo.com/
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 Manual de diretrizes básicas para estudos e projetos rodoviários: escopos 

básicos/instruções de serviço, IPR Publ.726/2006; 

 Manual de Projetos de Interseções, IPR Publ.718/2005; 

 Instrução de Serviço Rodoviário n.º IS-228/2006: Projeto de passarelas para 

pedestres em Projetos de Engenharia Rodoviária; 

 Instrução de Serviço Ferroviário n.º ISF-219/2015: Projeto de passarelas para 

pedestres em Projetos de Engenharia Ferroviária. 

 

ii. CET/SP - Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo:  

 Metodologia para Estudo de Implantação de Passarela Sobre as Vias Públicas. 

NT 097/84. 

 

iii. DER/SP – Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo:  

 Instrução de Projeto IP-DE-C00/004 (2009): Projeto de Passarela para 

Pedestres. 

          Com relação à acessibilidade nas passarelas, cargas móveis, forças devidas 

ao vento, ações e segurança nas estruturas, podem ser adotadas as seguintes 

normas nacionais: 

i. NBR 8800 (ABNT, 2008) - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de 

aço e concreto de edifícios; 

ii. NBR 7188 (ABNT, (ABNT, 2013) – Carga móvel rodoviária e de pedestres em 

pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas; 

iii. NBR 9050 (ABNT, 2004) - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

iv. NBR 6123 (ABNT, 1988) - Forças devidas ao vento em edificações; 

v. NBR 8681 (ABNT, 2003) – Ações e Segurança nas Estruturas – Procedimento; 

 

2.2.2. Normas internacionais 

 

           Existem normas, códigos, guias e manuais internacionais aplicados a 

projetos de pontes, viadutos e passarelas para pedestres, citando-se: 

i. Alemanha: DIN 18024-1 Barrierefreies Bauen (1998); DIN 1072 Straßen - und 

Wegbrücken, Lastannahmen (1985); DIN V ENV 1991-3, Eurocode 1 – Basis of 
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design and actions on structures, Part 3: Traffic loads on bridges (1996); DIN V 

ENV 1991-2-4, Eurocode 1 – Basis of design and actions on structures, Part 2-4: 

Actions on structures, wind actions (1996); 

ii. Guidelines for the design of footbridges. Fédération Internationale du Béton – FIB 

(2005); 

iii. EUA: AASHTO: LRFD - Guide Specifications for the Design of Pedestrian 

Bridges, 2nd Edition (2009); Guide Specifications for Design of FRP Pedestrian 

Bridges, 1st Edition (2008); 

iv. Canadá: CAN/CSA-S6-00, Canadian Highway Bridge Design Code (2006); 

v. Japão: Japan Road Association: Footbridge Design Code (1979); Japanese 

Society of Steel Construction: Footbridge Design Guidelines for Pedestrians 

(1998); 

vi. França: Ministère de l’équipement et du logement, Ministère des transports: 

Fasicule Special 72-21, Cahier de prescription communes (1981); 

vii. Holanda: Nederlandse Norm NEN 6788/A1 (1999); 

viii. África do Sul: SANS 10160: Parts 1 to 8  (2010); 

ix. Austrália: 92 Austroads Guide to Bridge Technology: Parts 1 to 7 (2009); 

x. Nova Zelândia: NZ Transport Agency’s Bridge Manual SP/M/022 (2013); 

xi. Suíça: SIA Norm 263 Stahlbau (2013). 
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3. PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURAS DE AÇO 

 

         Em relação às patologias estruturais, Sartorti (2008) afirma que o estudo desse 

tema engloba a análise detalhada do problema descrevendo as causas, as formas 

de manifestação, os mecanismos de ocorrência, a profilaxia e a manutenção 

estrutural.  

          Souza e Ripper (2009) consideram que a patologia da estrutura está ligada ao 

estudo das origens, formas de manifestações, consequências e mecanismos de 

ocorrência das falhas e dos sistemas de degradação das estruturas. As expressões 

“patologia” e “problema patológico” também são utilizadas pelos autores para 

designar problemas físico-construtivos, os quais são motivados por falhas que 

podem ocorrer nas etapas de concepção, execução ou manutenção. 

          Cabe ressaltar que incidências diretas dos agentes agressivos associadas ao 

uso incorreto das estruturas e à falta de manutenção periódica, resultam em defeitos 

nos elementos estruturais com a apresentação de resistências bem reduzidas 

quando comparadas às de projeto, comprometendo assim a vida útil da estrutura e, 

ao passar do tempo com o avanço destas patologias, poderão ocorrer até o colapso 

parcial ou total dessa estrutura.   

         Segundo Bauermann (2002), para expressar os problemas que ocorrem 

durante a produção de um edifício ou estrutura, é adotado o termo patologia, seja o 

problema físico-construtivo ou não; e o termo “falha” é considerado como causa.  

          

3.1.  Classificação das patologias em estruturas 

           

          As patologias estruturais em geral podem ser classificadas de várias formas: 

quanto à origem, à complexidade ou quanto às suas causas. De acordo com Silva 

Neto (2006) apud Dal’ Bó e Sartorti (2012), as patologias das estruturas quanto à 

origem podem ser divididas em três categorias: 

i. Adquiridas – são patologias estruturais procedentes de atuação externa, como a 

poluição atmosférica, umidade, gases ou líquidos corrosivos e vibrações 

excessivas provocadas pelo uso indevido da estrutura.  

ii. Transmitidas – são patologias transmitidas de obra para obra, como soldadores 

que não se preocupam em retirar a pintura dos pontos de solda, ignorando que a 
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carbonização da tinta prejudica a qualidade do serviço, e também os casos de 

falta de prumo; 

iii. Atávicas – são patologias resultantes de má concepção de projeto, erros de 

cálculo, escolhas de perfilados ou chapas de espessuras inadequadas ou, ainda, 

do uso de tipos de aço com resistência diferente das consideradas no projeto.  

          Em função da complexidade, as patologias podem ser divididas em simples, 

cujo diagnóstico e profilaxia são evidentes, admitindo padronização e resolução sem 

conhecimentos especializados, e complexas, que exigem uma análise 

individualizada e pormenorizada do problema, além de profundos conhecimentos 

especializados (SOUZA; RIPPER, 2009). 

 

3.2.  Classificação dos defeitos em estruturas 
           

          Segundo Costa (2012), os principais tipos de defeitos em estruturas são 

classificados em: contaminação, deformação, deterioração, descontinuidade, 

deslocamento e perda de material, todos relacionados aos seus processos de 

degradação, conforme exemplificados no Quadro 1.  

 

Quadro 1: Tipo de defeitos e processos de degradação 
 Processos de degradação 

Químicos e 
biológicos 

Físicos Outros eventos 
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 Contaminação X X    X X 

Deformação  X  X X X X 

Deterioração X  X   X X 

Descontinuidade X  X X X X  

Deslocamento  X  X X X X 

Perda de material X  X X X X X 

Fonte: COSTA (2012) 
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3.3.  Classificação de manifestações patológicas em estruturas metálicas 
 

          As manifestações patológicas mais comuns em estruturas de aço, de acordo 

com Pravia e Betinelli (1998), são classificadas em seis tipos principais, conforme 

exemplificadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Manifestações patológicas no aço e suas principais causas 

Manifestações patológicas 
no aço 

Principais causas 

Corrosão localizada 
Causada por deficiência de drenagem das águas pluviais e 

deficiências de detalhes construtivos, permitindo o acúmulo de 
umidade e de agentes agressivos. 

Corrosão generalizada 
Causada pela ausência de proteção contra o processo de 

corrosão. 

Deformações excessivas 
Causadas por sobrecargas ou efeitos térmicos não previstos 
no projeto original, ou ainda, deficiências na disposição de 

travejamentos. 

Flambagem local e 
flambagem global 

Causadas pelo uso de modelos estruturais incorretos para 
verificação da estabilidade, ou deficiências no enrijecimento 
local de chapas, ou efeitos de imperfeições geométricas não 

considerados no projeto e cálculo. 

Fratura e propagação de 
fraturas 

Falhas estas iniciadas por concentração de tensões, devido a 
detalhes de projeto inadequados, defeitos de solda, ou 

variações de tensão não previstas no projeto. 

Fonte: Adaptado de PRAVIA; BETINELLI (1998) 
 

          O Guia Francês STRRES “Réparation et rénovation des structures 

métalliques” (2014) descreve que as principais patologias das estruturas metálicas  

podem ser agrupadas em corrosão, fragilidade, fadiga e degradação (Figuras 25-27). 

 

Figura 25: Degradação das cabeças de rebites por corrosão (a); ruptura plana em um 
elemento de barra (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                                           (b)  

Fonte: STRRES (2014) 
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Figura 26: Fissuração descontínua em uma viga de ponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: STRRES (2014) 
 

Figura 27: Fases de desconsolidação em uma ligação de rebite (a); ruptura superior devida 
a esforços de pressão sobre um quadro de treliça de ponte (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                                  (b)  

Fonte: STRRES (2014) 
 

          Outros autores como Castro (1999), Ribas (2006) e Sartorti (2008), fazem 

citações das manifestações patológicas que mais ocorrem nas estruturas metálicas, 

tais como:  

i. Corrosão do aço; 

ii. Patologias das ligações soldadas e parafusadas; 

iii. Patologias das tintas; 

iv. Falhas causadas pela perda de estabilidade estrutural; 

v. Falhas devidas à situação de incêndio e colisões; 

vi. Falhas causadas por vibrações devidas ao vento; 

vii. Falhas causadas por vibrações excessivas induzidas por atividades humanas. 
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3.4.  Corrosão do aço 

 

          Dentre os diversos fenômenos patológicos que podem afetar uma estrutura de 

aço, o mais comum é a corrosão, que se manifestam nos detalhes construtivos e, 

principalmente, nas ligações soldadas e parafusadas, em que o metal acaba 

perdendo suas qualidades essenciais, tais como resistência mecânica, elasticidade, 

ductilidade e estética.  Segundo Demir (2011), a corrosão causa uma redução da 

seção transversal do elemento estrutural e, por sua vez, leva à redução da rigidez da 

estrutura. De acordo com Gentil (2011), a corrosão é um processo natural e 

espontâneo de reações químicas ou eletroquímicas que passam na superfície de 

separação entre o metal e o meio corrosivo; portanto é um modo de destruição do 

metal, propagando-se em sua superfície e agindo em todos os metais sujeitos ao 

ataque corrosivo, caso o meio for suficientemente agressivo. A reação global que 

descreve o processo de enferrujamento do aço carbono ao ar é dada por: 

4Fe + 3O2 + 2H2O   2Fe2O3 .H2O 

aço + oxigênio + água = ferrugem 

          Como se observa na reação de corrosão é imprescindível a presença de 

oxigênio e água. A simples umidade relativa do ar fornece a água necessária para 

que a reação se realize (PANNONI, 2015). Os três principais componentes da 

ferrugem no aço carbono são: a lepidocrocita (γ-FeOOH), a goethita (α-FeOOH), e a 

magnetita (Fe3O4). Para os aços de baixa liga, além da lepidocrocita e da goethita 

constata-se a presença, na interface metal/ferrugem, de uma nova fase amorfa (δ-

FeOOH) (Id, 2004). 

 
Figura 28: Morfologia da ferrugem formada sobre os aços carbono e aços de baixa liga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: CHIQUITO (2013) 
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3.4.1. Formas de corrosão 
 

          Segundo Gentil (2011), a corrosão pode ocorrer segundo a morfologia, as 

causas ou mecanismos, os fatores mecânicos, o meio corrosivo e a localização do 

ataque, conforme exemplificado no Quadro 3.         

           

Quadro 3: Formas de corrosão 
Formas de corrosão Características fundamentais 

 

Uniforme 

Processada em toda extensão da superfície que 
perde espessura; é também chamada de corrosão 
generalizada. 

Por placas Localizada em regiões da superfície metálica, 
formando placas com escavações.  

Alveolar Processada na superfície, produzindo sulcos ou 
escavações semelhantes a alvéolos.  

 

 

Puntiforme ou por pite 

Processada em pontos ou pequenas áreas 
localizadas na superfície, produzindo pites que são 
cavidades com o fundo em forma de ângulo e 
profundidade maior que o seu diâmetro; dependendo 
da espessura da chapa, podem apresentar 
perfurações que 

atravessam a espessura. 

 

Intergranular 

Processada entre os grãos da rede cristalina do 
metal, que perdem suas propriedades mecânicas e 
pode fraturar por esforços mecânicos.   

 

Intragranular ou Transgranular 

Processada nos grãos da rede cristalina do metal, 
que ao perder suas propriedades mecânicas pode se 
fraturar a pequenos esforços mecânicos. 

 

Filiforme 

Processada sob a forma de finos filamentos mas não 
profundos, que se propagam em diferentes direções, 
ocorrendo em superfícies revestidas com tintas, 
ocasionando o deslocamento do revestimento. 

 

Esfoliação 

Processada de forma paralela à superfície do metal, 
ocorrendo em chapas ou componentes extrudados e, 
desintegrando o material em forma de placas 
paralelas. 

 

Grafítica 

Processada no ferro fundido cinzento em temperatura 
ambiente e, deixando a área corroída com aspecto 
escuro (grafite intacta). 

Dezincificação Ocorre em ligas de cobre-zinco (latões), com o 
aparecimento de regiões avermelhadas. 

 

Empolamento pelo hidrogênio 

O hidrogênio atômico penetra no material metálico, 
difundindo-se rapidamente em regiões de falhas, e 
transformando-se em hidrogênio molecular, 
provocando-se altas pressões e bolhas. 

 

Em torno do cordão de solda 

Processada intergranularmente em torno do cordão 
de solda de aços inoxidáveis não estabilizados ou 
com teor de carbono maior que 0,03%. 

Fonte: Adaptado de GENTIL (2011) 
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         Na Figura 29, apresentam-se as diferentes formas de corrosão metálica 
caracterizadas no Quadro 3.  

 

Figura 29: Formas de corrosão 

 

Fonte: KRANKEL (2017) 

 

3.4.2.  Meios corrosivos 
 

          Os meios corrosivos mais frequentemente encontrados são a atmosfera, as 

águas naturais, o solo e os produtos químicos.  Será abordado e exemplificado no 

capítulo seguinte, somente o meio corrosivo atmosférico, por ser o mais importante 

para as estruturas e equipamentos metálicos. 
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3.4.3.  Corrosão atmosférica 

 

          A corrosão atmosférica é a mais importante forma de corrosão uniforme, 

sendo também, a forma de corrosão metálica mais comum.  Os principais agentes 

corrosivos envolvidos nesse tipo de corrosão são oxigênio, dióxido de enxofre, 

óxidos de azoto, cloro, cloreto de hidrogênio, amônia, ozônio e outras partículas no 

ar presentes na atmosfera.   

          Gentil (2011) esclarece que a corrosão atmosférica depende 

fundamentalmente dos seguintes fatores: umidade relativa; tempo de permanência 

do filme de eletrólito na superfície metálica; substâncias poluentes (particulados 

sólidos e as poeiras que se depositam sobre a superfície metálica); intensidade e 

direção dos ventos; variações cíclicas de temperatura e umidade; chuvas e 

radiações ultravioleta. Em relação aos gases, em especial o SO2, que é o 

responsável pelas chuvas ácidas, na sua presença com a água e o oxigênio ocorrem 

as seguintes reações (PANNONI, 2007): 

SO2 (gás) + H2O (gota de chuva ou orvalho)  H2SO3 (ácido sulfuroso) 

SO2 (gás) + H2O (gota de chuva ou orvalho) + ½ O2  H2SO4 (ácido sulfúrico) 

 

          Portanto, a reação do ácido sulfúrico com o aço carbono resulta em sulfato 

ferroso, que promove a dissolução do ferro: 

H2SO4 + Fe + ½ O2   FeSO4 + H2O 

 
          Uhlig e Revie (2008) esclarecem que o fator importante que determina a 

susceptibilidade à corrosão atmosférica de um metal em um ambiente é a 

porcentagem de tempo que a umidade é excedida. Esse período de tempo é 

chamado de tempo de umidade, sendo determinado pela medição do potencial entre 

uma amostra de metal corroendo e um eletrodo de platina. 

          Na Figura 30 representa-se a corrosão do ferro (g/m2) em função da umidade 

relativa da atmosfera (%), contendo 0,01% de SO2 (dióxido de enxofre) durante 55 

dias de exposição, sendo constatado que quando a umidade atinge um valor crítico 

(umidade crítica), o metal começa corroer-se de maneira apreciável e com uma 

velocidade de corrosão acelerada. Observa-se que a corrosão é acelerada quando a 

umidade relativa supera os 60%. 
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Figura 30: Corrosão do ferro no ar  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Adaptado de UHLIG; REVIE (2008) 

          

          De acordo com Kina (2011), o fator temperatura acelera todos os processos 

envolvidos na corrosão, como por exemplo, os mecanismos eletroquímicos e 

químicos, o transporte de íons em solução, entre outros. O pico da taxa de corrosão 

em geral está na faixa de 60°C a 80°C, dependendo da composição da solução e da 

condição de escoamento (Figura 31). 

 
Figura 31: Efeito da temperatura na taxa de corrosão do aço carbono  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LPR = Ensaio eletroquímico que indica a taxa de corrosão. 

Fonte: KINA (2011) 
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          Branco, Paulo e Garrido (2013) esclarecem que, nas estruturas metálicas, sua 

vida útil pode ser estimada com base nas taxas de corrosão, em que o produto 

dessas taxas pelos anos da vida útil define a espessura de aço que será corroída 

durante esse período.  

          Outro aspecto relevante que interfere de forma significativa na degradação de 

revestimentos orgânicos, é a ocorrência de chuva ácida (pH < 5,6), principalmente 

em regiões industriais. 

          Ainda em relação ao aço carbono, existem quatro tipos de compostos 

orgânicos que podem ser corrosivos ao metal (SCHWEITZER, 2003): 

i. Ácidos orgânicos, tais como ácido acético ou ácido fórmico; 
 
ii. Compostos que se hidrolisam para produzir ácidos (por exemplo, tetracloreto de 

carbono, que reage com água para produzir ácido clorídrico); 

 
iii. Os agentes quelantes, que absorvem ou combinam com elementos; 
 
iv. Corrosivos inorgânicos dissolvidos e dissociados em solventes orgânicos (por 

exemplo, ácido clorídrico dissolvido em metanol). 

 

          Conforme estabelecido na norma 12944-2 (ISO, 1998), os ambientes 

atmosféricos são classificados em cinco categorias de corrosividade: 

C1: muito baixa agressividade;  

C2: baixa agressividade;  

C3: média agressividade;  

C4: alta agressividade;  

C5-I: muito alta agressividade – industrial;  

C5-M: muito alta agressividade – marinha. 

           

          Na Tabela 1 definem-se essas categorias de agressividade em termos de 

perda de massa (ou espessura) de espécimes padronizados, expostos à atmosfera e 

retirados após 365 dias de exposição. 
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Tabela 1: Classificação de corrosividade dos ambientes para o aço-carbono, norma 12944-2 
(ISO, 1998) 

Categoria de 
agressividade 

Perda de massa e 
espessura para aço 

baixo carbono, após 365 
dias de exposição 

Exemplos de ambientes típicos (Informativo) 

Perda de 
massa 
(g/m²) 

Perda de 
espessura 

(µm) 
Exterior Interior 

C1 (muito 
baixa) 

≤ 10 ≤ 1,3 — 

Edificações condicionadas 
para o conforto humano 
(residências, escritórios, 
lojas, escolas, hotéis). 

C2 (baixa) > 10 a 200 > 1,3 a 25 

Atmosferas com baixo 
nível de poluição. A 

maior parte das áreas 
rurais. 

Edificações onde a 
condensação é possível, 

como armazéns e ginásios 
cobertos  

C3 (média) > 200 a 400 > 25 a 50 

Atmosferas urbanas e 
industriais com 

poluição moderadas 
por SO2. Áreas 

costeiras de baixa 
salinidade. 

Ambientes industriais com 
alta umidade e alguma 

poluição atmosférica, como 
lavanderias, fábricas de 

alimentos, laticínios, 
cervejarias, etc. 

C4 (alta) > 400 a 650 > 50 a 80 
Áreas industriais e 

costeiras de 
salinidade moderada. 

Ambientes como indústrias 
químicas e coberturas de 

piscinas. 

C5-I (muito 
alta, industrial) 

> 650 a 
1.500 

> 80 a 200 
Áreas industriais com 

alta umidade e 
atmosfera agressiva. 

Edificações ou áreas com 
condensação quase que 
permanente e com alta 

poluição. C5-M (muito 
alta, marinha) 

> 650 a 
1.500 

> 80 a 200 
Áreas costeiras com 

alta umidade e 
atmosfera agressiva. 

Fonte: Adaptado de PANNONI (2015) 

 

3.4.4.  Controle da corrosão  
 

          De acordo com Uhlig e Revie (2008), as medidas corretivas para a redução 

das taxas de corrosão de aços estruturais em atmosferas tropicais e marinhas são: 

i. Uso de revestimentos orgânicos, inorgânicos ou metálicos; 

ii. Redução da umidade relativa abaixando para 50% em muitos casos; 

iii. Utilização de inibidores de fase de vapor e compostos de suspensão;  

iv. Uso de ligas no aço em pequenas concentrações: cobre, fósforo, níquel e cromo 

são particularmente eficazes na redução da corrosão atmosférica; as adições de 

cobre são mais eficazes nas regiões tropicais e marinhas e os aditivos de cromo 

e níquel combinados com cobre e fósforo, são eficazes em ambos os locais. 

          Assis (2000) explica que a corrosão pode ser controlada por meio de vários 

métodos, tais como:  
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i. Alteração do metal, com a adição de elementos de liga ou tratamento térmico;  

ii. Alteração do potencial de corrosão, com a aplicação de proteção anódica ou 

catódica; 

iii. Alteração do meio no qual o metal está exposto, com o uso de inibidores;  

iv. Alteração da interface metal/atmosfera, com a aplicação de revestimentos 

protetores.  

          Radomski (2002) esclarece que existem várias técnicas utilizadas para se 

aplicar os revestimentos metálicos na superfície do aço estrutural: eletroquímico, 

químico, difusão, revestimento de metal-vapor, mergulho e metalização. 

          Também mencionadas por Gentil (2011), as soluções e medidas práticas para 

combater a corrosão são:  

i. Emprego de inibidores de corrosão; 

ii. Modificações de processo, de propriedades de metais e de projetos; 

iii. Emprego de revestimentos protetores metálicos e não metálicos; 

iv. Proteção catódica; 

v. Proteção anódica.  

                     

3.4.5.  Inibidores de corrosão  
 

          Os inibidores de corrosão são substâncias ou mistura de substâncias que, 

quando presentes em concentrações adequadas, no meio corrosivo, eliminam ou 

reduzem a taxa de corrosão para um nível aceitável. Seus usos mais frequentes são: 

i. Decapagem ácida de aços: aplicação de inibidores orgânicos de adsorção para a 

retirada da carepa ou casca de laminação. Ex.: tioureia, diamilamina e álcool 

propargílico;  

ii. Proteção de cobre: uso de 2-mercaptobenzotiazol, benzotriazol ou toliltriazol; 

iii. Proteção de alumínio: uso de metassilicato de sódio. 

           

         Sastri, Ghali e Elboujdaini (2007) definem que o inibidor de corrosão é avaliado 

em termos de eficiência de inibição “I” e é dado pela relação: 

I = (CR)o – (CR)i  x 100 

(CR)o 

sendo que “CR” refere-se à taxa de corrosão, e os índices “o” e “i” referem-se, 

respectivamente, à ausência e à presença do inibidor.  Na Figura 32 está 



54 
 

exemplicada a aplicação de inibidores de corrosão com tintas minerais em peças 

metálicas. 

 

Figura 32: Exemplo de aplicação de inibidores de corrosão com tintas minerais 

 
Fonte: Adexim Comexim (2017) 

 

          Os inibidores de corrosão são classificados em Inibidores Anódicos, Inibidores 

Catódicos e Inibidores de Adsorção: 

i) Inibidores Anódicos: São substâncias que atuam reprimindo reações anódicas, 

ou seja, retardam ou impedem a reação do anodo, reagindo com o produto de 

corrosão inicialmente formado e ocasionando um filme aderente e insolúvel na 

superfície do metal com ação protetora. Como exemplos têm-se os hidróxidos, 

carbonatos, silicatos, boratos, fosfatos terciários, borax, benzoato de sódio, 

molibdato, polifosfatos e o nitrito de sódio. São geralmente eficazes na gama de 

pH de 6,5-10,5 (quase neutro a básico), em que deve-se ter o cuidado de manter 

a concentração do inibidor acima do valor crítico em toda a extensão da 

superfície a proteger. 

 

ii) Inibidores Catódicos: São substâncias que atuam reprimindo reações catódicas, 

ou seja, fornecem íons metálicos capazes de reagir com a alcalinidade catódica, 

produzindo compostos insolúveis. Esses por sua vez envolvem a área catódica, 

impedindo a difusão do oxigênio e a condução de elétrons, inibindo o processo 

catódico (formação de filme na região catódica). Essa inibição provoca 

acentuada polarização catódica, evitando a corrosão localizada nas superfícies 

metálicas. Como exemplos têm-se os sulfatos de zinco (sais), de magnésio e de 
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níquel, os carbonatos de cálcio e magnésio e os compostos organo-fosfonatos e 

os ésteres de fosfatos. 

 

iii) Inibidores de Adsorção: São substâncias que têm a capacidade de formar 

películas protetoras sobre as áreas anódicas e catódicas interferindo com a 

reação eletroquímica. Como exemplos, têm-se os sulfeto de butila, o-toliltioureia, 

feniltioureia, tioureia, aminas etoxiladas de alto peso molecular e imidazolinas.  

 

3.4.6.  Modificações de propriedades de metais 
 

          Gentil (2011) explica que o aço-carbono tensionado e exposto a soluções 

alcalinas (NaOH e KOH) pode sofrer corrosão sob tensão fraturante. Para o aço 

exposto ao ataque atmosférico ou de bases fortes, costuma-se adicionar 0,2% de 

cobre para reduzir a taxa de corrosão. 

 

3.4.7. Modificações de projetos 

 

          Na fase de projeto devem-se tomar cuidados para minimizar os problemas da 

corrosão. De acordo com Pannoni (2015), os projetistas devem considerar o 

detalhamento anticorrosivo já no início do projeto, permitindo o acesso aos 

componentes de aço durante a fase de inspeção e manutenção, facilitando assim o 

preparo e a aplicação da pintura na superfície metálica.  

          Borsato (2009) destaca que o projeto metálico detalhado adequadamente 

possui uma relevante importância na questão de redução de custos, melhoria do 

desempenho estrutural e na prevenção de patologias como a corrosão, decorrentes 

do mal posicionamento dos elementos estruturais e proteção. 

          Diante desse quadro, medidas para o controle da corrosão na fase de projeto, 

são citadas em obras de diversos autores, dentre eles, Gnecco, Mariano e 

Fernandes (2003), Gentil (2011), Pannoni (2015) e Sacchi (2016): 

i) Evitar o contato direto entre metais e ligas com potenciais eletroquímicos 

diferentes quando conectados “eletricamente” (pares bimetálicos) evitando assim 

a corrosão galvânica (Figura 33); 
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Figura 33: Regiões de ligações com parafusos, rebites e soldas, caracterizadas pela 
sensibilidade à corrosão 

 

 

 

Fonte: GNECCO; MARIANO; FERNANDES (2003) 

 

ii) Evitar cantos vivos onde películas protetoras de tintas possam romper-se mais 

facilmente (Figura 34); 

 
Figura 34: Detalhes de arestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PANNONI (2015) 

 

iii) Prever furos de drenagem na estrutura, tais como furos em enrijecedores, almas 

ou componentes em geral (Figura 35); 
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Figura 35: Detalhe recomendado para enrijecedor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: PANNONI (2015) 

 

iv) Usar soldas bem acabadas e contínuas, no sentido de evitar bolsas e 

reentrâncias (Figura 36); 

 

Figura 36: Adequado acabamento na superfície da solda para evitar a corrosão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: GNECCO; MARIANO; FERNANDES (2003) 
 
 

v) Evitar celas de aeração diferencial, pois a corrosão bimetálica é bastante comum 

e muito destrutiva (Figura 37); 

          De acordo com a NBR 8800 (ABNT, 2008), atenção especial deve ser dada 

aos pontos de transição do concreto ao aço, particularmente no caso de estruturas 

compostas, sujeitas a condições severas de corrosão (Figura 38). 
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Figura 37: Celas de aeração sujeitas à corrosão 

( 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SACCHI (2016) 

           

Figura 38: Pontos de transição entre aço e concreto 

 
 

Fonte: PANNONI (2015) 
 

vi) Promover a drenagem e a ventilação, projetando superfícies inclinadas ou 

chanfradas (Figura 39); 

 

Figura 39: Detalhes geométricos para evitar acúmulo de água e sujeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: NBR 8800 (ABNT, 2008) 
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vii)  A limpeza e o tratamento anticorrosivo de um componente metálico devem ser 

facilitados tanto internamente quando externamente, na montagem e durante o 

uso (Figura 40); 

 

Figura 40: Componentes externos que promovem o acúmulo de água e sujeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PANNONI (2009) 

 

viii) Evitar o uso de materiais absorventes (feltro, lã de rocha, amianto, tecido) em 

contato com a superfície metálica, pois podem absorver água como uma 

“esponja”, possibilitando a ocorrência de celas de aeração diferencial na 

interface material absorvente/metal; 

ix) Em projetos, devem ser previstos espaços para facilitar a execução da 

montagem, evitando-se as falhas provenientes de erros ou incompatibilidade de 

projetos, por exemplo, falhas no gabarito de furação (Figura 41). 

 

Figura 41: Falhas no gabarito de furação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SACCHI (2016) 
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          Teixeira (2007) destaca que, com um diagnóstico mais abrangente e uma 

análise inicial mais criteriosa no processo de projeto de estruturas metálicas, 

diretrizes planejadas poderão ser adotadas com mais facilidade, objetivando 

melhorar a qualidade e valorização desse sistema construtivo. 

          Na Figura 42 estão representadas as principais causas que originam 

anomalias em estruturas metálicas, provenientes de falhas em projeto. 

 

Figura 42: Principais causas de falhas em projetos de estruturas metálicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SACCHI (2016) 

 

          Além dos cuidados em projeto, as principais soluções empregadas para 

eliminar, ou reduzir a velocidade de corrosão, a valores compatíveis com a vida útil 

ou com os intervalos de manutenção dos componentes de aço são:  

i. Utilização de aços resistentes à corrosão atmosférica, como os aços carbono de 

baixa liga (aços inoxidáveis e aços patináveis);  

ii. Aplicação de revestimento metálico (zincagem); 

iii. Aplicação de revestimento não-metálico (pintura). 

 

3.4.8. Revestimentos protetores metálicos 

 

          Os revestimentos metálicos, além da finalidade decorativa, de resistência ao 

atrito, de função elétrica e endurecimento superficial, servem para imprimir 

resistência ao processo corrosivo. Ao se utilizarem metais nos revestimentos 

anticorrosivos, a ação protetora se explica pela formação de películas protetoras de 

óxidos, hidróxidos e outros compostos que reagem com os oxidantes do meio 

corrosivo, desde que ocorram formações de óxidos aderentes. Como exemplos 
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desses revestimentos, têm-se: estanho, cobre, níquel, prata, aço inoxidável, cromo 

(aplicados no aço-carbono); zinco e cádmio (aplicados no ferro e no aço-carbono). 

          Gentil (2011) cita que os principais processos de aplicação com suas 

respectivas técnicas protetoras são: 

a) Cladização ou Cladeamento: processo feito por laminação conjunta a quente da 

chapa de metal base e com o metal de revestimento, ou então pelo processo de 

explosão, sendo muito comum o uso dessa técnica em aço-carbono com aço 

inoxidável ou em alumínio metálico com ligas de alumínio; 

 
b) Imersão a quente: processo muito utilizado no revestimento do aço com estanho, 

cobre, alumínio ou zinco, imergindo o material metálico em um banho do metal de 

revestimento fundido, e o nome dos processos se dá conforme o tipo de 

revestimento: aluminização, galvanização ou zincagem; 

 
c) Aspersão Térmica ou Metalização: é um processo com fins de recuperação, que 

utiliza metalização com zinco, estanho, chumbo, cobre, cromo, níquel e ainda ligas 

de cobre e zinco, aço inoxidável e outros, e ocorre com a utilização de pistolas 

próprias de aplicação e com o uso de oxi-acetilênico em que o fio ou pó de metal de 

revestimento se deposita na superfície do metal a ser protegido; 

 
d) Eletrodeposição: processo muito utilizado pela melhor qualidade de revestimento 

livre de poros e de camadas contínuas e finas com alto grau de proteção, sendo 

comum o uso de zinco, cromo, cádmio, níquel, liga de cobre-prata e até ouro, em 

que o metal usado no revestimento é o ânodo, podendo ser o próprio metal a ser 

depositado; 

 
e) Cementação ou Difusão: processo muito utilizado para revestimento com 

alumínio, zinco e silício, sendo difundido na superfície do material metálico, 

possuindo nomes distintos: calorização quando feito pelo alumínio; sherardização 

quando feito pelo zinco e siliconização quando feito pelo silício. É usado em peças 

de pequeno volume como parafusos, porcas e niples; 

 
f) Deposição em fase gasosa: é um processo complexo usado para revestir 

superfícies com ligas de cromo, ferro, tungstênio e molibdênio, por meio de 

decomposição térmica; 
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g) Redução química: é um processo em que ocorrem precipitações do metal 

formando uma película muito aderente na base metálica, aplicadas normalmente 

pela redução de íons metálicos presentes em soluções. Também usado para revestir 

formas complicadas e interiores de tubos cujo acesso é difícil, citando-se exemplo a 

niquelação. 

 

3.4.9.  Revestimentos protetores não metálicos inorgânicos 

 

          Os processos mais utilizados de proteção por revestimentos não metálicos 

inorgânicos são a anodização, a cromatização e a fosfatização (Gentil, 2011): 

i. Anodização: a proteção é caracterizada pela aderência e pela alta resistividade 

elétrica, por isso a utilização do alumínio é excelente para resistir à corrosão 

atmosférica. O Al2O3 é obtido por oxidação química ou eletrolítica, chamada de 

anodização. O material metálico é o ânodo, logo é possível se controlar a 

espessura de camada de óxido a ser obtida com baixa elasticidade e grande 

resistência à corrosão e ao desgaste; 

 
ii. Cromatização: é quando se obtém um revestimento protetor produzido em 

soluções contendo cromatos ou ácido crômico, com o objetivo de se aumentar a 

resistência à corrosão e melhorar a aderência das tintas sobre os materiais 

metálicos, tais como alumínio ou ligas de alumínio; 

 
iii. Fosfatização: existe uma grande versatilidade de aplicação, principalmente no 

ferro, zinco, alumínio, cádmio e magnésio, possuindo grande resistência à névoa 

salina e, quando a superfície recebe a pintura posterior, torna-se resistente à 

corrosão. 

 

3.4.10. Revestimentos protetores não metálicos orgânicos: tintas 

 

          Nesse item apresentam-se as principais patologias das tintas ligadas às 

superfícies metálicas já pintadas, identificando-se as causas e defeitos em 

esquemas de pintura com suas respectivas correções. 

          De acordo com Krankel (2017), a pintura de manutenção está classificada 

conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 4: Classificação da pintura de manutenção 
Classificação da pintura Características 

Retoques Repintura de pequenas áreas com falhas na pintura, não 
superiores a 5% da área total. 

Área com tinta danificada sem 
corrosão 

Limpeza da superfície; lixamento com lixa nº 120 ou 180; 
aplicação das duas últimas demãos, a pincel, trincha ou 
rolo, do sistema de pintura originalmente especificado 

para a superfície. 

Área com tinta danificada com 
corrosão 

Limpeza da superfície; lixamento c/escovas de aço ou 
rotativas; aplicação do sistema de pintura completo 

especificado. 

Manutenção geral Áreas a serem restauradas de 5 a 20% da área total, 
sendo o procedimento o mesmo usado em retoques de 

áreas grandes. 

Repintura Quando a área danificada for superior a 25%. 

Fonte: Adaptado de KRANKEL (2017) 
 

          Krankel (2017) recomenda seguir as orientações durante todo o período de 

preparo da superfície e aplicação das tintas:  

i) Umidade relativa do ar, que deve ser inferior a 85%; 

ii) Temperatura ambiente que não deve ser inferior a 5°C; 

iii) Temperatura da superfície (medida por meio de termômetro de contato), que não 

deve ser inferior a um valor correspondente a 3°C acima do ponto de orvalho (ou 

2°C, a que for maior) e nem superior a 45°C (ou 40°C para as tintas inorgânicas 

de zinco). 

 
          Segundo Cardoso (2013), sendo um método de proteção anticorrosiva que 

apresenta resultados satisfatórios quando realizado de forma correta, o revestimento 

por pintura, além da questão da redução de custo, produz consequente aumento da 

confiabilidade operacional. 

          Pannoni (2015) destaca que as tintas mais importantes para a proteção do 

aço-carbono são classificadas em: 

i. Alquídicas: utilizadas em interiores secos e abrigados, ou em exteriores não 

poluídos; 

ii. Epoxídicas: resistem à umidade, à imersão em água doce ou salgada, a 

lubrificantes, combustíveis e diversos produtos químicos, não sendo indicadas 

para a exposição ao intemperismo (ação do sol e da chuva);  

iii. Poliuretânicas: são indicadas para a pintura de acabamento em estruturas 

expostas ao tempo;  

iv. Acrílicas: são indicadas para a pintura de acabamento, resistentes à ação do sol.  
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          Os procedimentos para a execução de sistemas de pintura em superfícies 

metálicas, bem como as inspeções desses serviços, devem atender as normas 

técnicas nacionais (Quadro 5). 

   

Quadro 5: Normas aplicadas à pintura metálica 
Norma Brasileira Revisão Descrição 

ABNT NBR 14847 2002 
Inspeção de serviços de pintura em superfícies metálicas – 

Procedimento 

ABNT NBR 14951 2003 
Sistemas de pintura em superfícies metálicas - Defeitos e 

correções 

ABNT NBR 15158 2004 Limpeza de superfície de aço por compostos químicos 

ABNT NBR 15239 2005 
Tratamento de superfícies de aço com ferramentas manuais 

e mecânicas 

ABNT NBR 15156 2004 Pintura industrial – Terminologia 

ABNT NBR 15185 2005 Inspeção visual de superfícies para pintura industrial 

ABNT NBR 11003 2009 Tintas - Determinação da aderência 

   

Norma PETROBRÁS Revisão Descrição 

N-0009 G 2013 Tratamento de superfícies de aço com jato e abrasivo e  hidrojateamento 

N-0013 L 2016 Requisitos técnicos para serviços de pintura 

N-1550 F 2016 Pintura de estrutura metálica 

Fonte: Adaptado de ABRACO (2017) 
 

          De acordo com Krankel (2017), um sistema de pintura ou especificação de 

pintura menciona além do conjunto de tintas, um maior detalhamento, por exemplo: 

preparo da superfície com remoção de óleos, graxas, gorduras e principalmente 

produtos de corrosão (óxidos). As pinturas podem ter um desempenho que, em 

condições favoráveis, chega a uma vida útil de 5 anos ou mais. Em condições 

adversas, a mesma pintura poderia durar cerca de 1 ou 2 anos. Tudo vai depender 

do meio ambiente e do esquema de pintura empregado. Em um sistema de pintura 

as tintas podem ser classificadas em: tinta de fundo, tintas Intermediárias e tintas de 

acabamento. 

          Na Tabela 2, mostram-se algumas diretrizes para o preparo superficial e 

sistemas de pintura a serem realizados em ambientes de diferentes agressividades, 

em atendimento à norma 12944-5 (ISO, 2007).  

           Na Tabela 3, apresentam-se alguns sistemas de pintura para os aços carbono 

e aço patinável e suas expectativas de durabilidade, recomendados pelo Centro 

Brasileiro da Construção em Aço, sendo identificados pela sigla CBCA, seguido de 

um número sequencial (GNECCO; MARIANO; FERNANDES, 2003). 
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Tabela 2: Sistemas de pintura para aços carbono e patinável - norma 12944-5 (ISO, 2007) 

Exemplos de ambiente 
Tinta de 
fundo 

Tinta intermediária e 
acabamento 

Espessura 
total de 
película 

seca 

Atmosferas com baixo nível de poluição. 
A maior parte das áreas rurais. 

Epoxídica 80 
µm, base seca 

Poliuretano acrílico 
alifático 80 µm, base 

seca 
160 µm 

Atmosferas urbanas e industriais com 
poluição moderada por SO2. Áreas 

costeiras com baixa salinidade. 

Epoxídica 80 
µm, base seca 

Epoxídica 80 µm, base 
seca. Poliuretano 

acrílico alifático 80 µm, 
base seca 

240 µm 

Áreas industriais com salinidade 
moderada. 

Epoxídica 80 
µm, base seca 

Epoxídica 120 µm, 
base seca. Poliuretano 
acrílico alifático 80 µm, 

base seca 

280 µm 

Áreas industriais com alta umidade e 
atmosfera agressiva. 

Epoxídica 80 
µm, base seca 

Epoxídica 160 µm, 
base seca. Poliuretano 
acrílico alifático 80 µm, 

base seca 

320 µm 

Áreas industriais e offshore com alta 
salinidade. 

Epoxídica 80 
µm, base seca 

Epoxídica 160 µm, 
base seca. Poliuretano 
acrílico alifático 80 µm, 

base seca 

320 µm 

Considera-se, para todos os sistemas de pintura descritos acima, limpeza de superfície mínima 
padrão Sa 2 1/2. Todos os sistemas descritos são sistemas de alta durabilidade ( > 15 anos antes 
da primeira repintura). 

Fonte: Adaptado de PANNONI (2015) 
 

Tabela 3: Sistemas de pintura para aços carbono e patinável em ambientes urbanos 

Sistema Tipo Tinta 
N.º 

demãos 

EPS 
p/demão 

(µm)  

EPS 
Total 
(µm)   

Observações 

CBCA-08 
Fundo Primer Alquídico 2 40 

160 
Sistema de baixo custo por galão. 
Expectativa de durabilidade (4 a 7 
anos) 

Acabamento Esmalte Alquídico 2 40 

CBCA-09 

Fundo Primer Epóxi 2 40 
160 

Sistema de médio custo por galão. 
Expectativa de durabilidade (5 a 8 
anos) 

Acabamento Esmalte Alquídico 2 40 

CBCA-10 
Fundo/acaba
mento 

Epoximastic cores 1 120 120 

Sistema de custo médio por galão. 
Expectativa de durabilidade ( 6 a 9 
anos). Calcina (muda de cor e de 
brilho) 

CBCA-11 

Fundo Primer Acrílico WB 2 50 

180 

Sistema de custo médio por galão. 
Expectativa de durabilidade ( 6 a 10 
anos). Tem boa resistência à 
calcinação 

Acabamento Esmalte Acrílico WB 2 40 

CBCA-12 
Fundo/acaba
mento 

Poliuretano DF 2 70 140 

Sistema de custo alto por galão. 
Expectativa de durabilidade (7 a 10 
anos). Tem boa resistência à 
calcinação 

Fonte: Adaptado de GNECCO; MARIANO; FERNANDES (2003) 
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3.5.  Falhas devidas às situações de colisões e incêndios 

 

          As colisões dos veículos classificadas como ações excepcionais, são também 

um fator considerável na degradação de uma passarela estruturada em aço, ou seja, 

as colisões diretas dos veículos com os elementos estruturais (pilares, tabuleiro e 

dispositivo de contenção tipo cortina), próximos das rodovias ou ferrovias, devem ser 

automaticamente recuperados no caso de colapso parcial da estrutura.  

          De acordo com Vitório (2015), como as passarelas são implantadas 

geralmente sobre vias urbanas ou rodovias, estão quase sempre expostas a um 

tráfego intenso de veículos perpendicular às suas superestruturas, em que os pilares 

mais próximos das vias estão sujeitos ao risco de choques de veículos para os quais 

não foram dimensionados. 

          Algumas das providências para diminuírem os riscos de acidentes ligados à 

colisão de veículos nessas estruturas foram incluídas na NBR 7188 (ABNT, 2013):  

Como medida mitigadora de eventuais impactos, deve ser considerada uma 

carga horizontal pontual de 100 kN aplicada no ponto mais desfavorável da 

estrutura da passarela no sentido do tráfego sob a passarela. Todas as 

ligações da superestrutura e respectivos pilares de passarelas devem ser 

verificados para esta ação excepcional. Os pilares existentes juntos à 

circulação de veículos, devem ser verificados para uma força horizontal de 

colisão de 100 kN na direção do tráfego e 50 kN ou 50 kN perpendicular ao 

tráfego, não concomitantes entre si, aplicadas a uma altura de 1,0 m do 

pavimento.(ABNT, 2013, p. 7-9). 

          Outro fator de risco à estabilidade estrutural das passarelas é o não 

atendimento aos valores mínimos estabelecidos para o gabarito vertical entre o 

fundo do tabuleiro e a via inferior, que é em torno de 5,50 m nas rodovias e 6,50 m 

nas ferrovias, valores esses definidos respectivamente nas Instruções de Serviços 

IS-228 e ISF-219 do DNIT (2015). 

          Santos (1998), descreve que, no caso das falhas decorrentes das situações 

de incêndio, o fogo ocorre normalmente quando os veículos transportando materiais 

inflamáveis entram em combustão por simples fuga do material, ou após impacto em 

outros veículos ou na própria ponte.  Podem ocorrer casos em que a temperatura 

dos elementos devido à ocorrência de um incêndio atinja valores superiores 1200 ºF 

(aproximadamente 650 ºC), o que provoca deformações plásticas por aumento da 

tensão.  
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Nas Figuras 43 e 44, exemplificam-se danos com desabamentos causados por 

colisões de veículos e incêndios em passarelas de pedestres. 

 

Figura 43: Acidente estrutural em passarela causada por colisão de caminhão 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                                             (b)  

Fonte: Revista VEJA ABRIL (2014) 
 

Figura 44: Estrutura de passarela metálica comprometida por colisão e incêndio 

 
Fonte: OPOPULAR (2012) 

 

3.6.  Falhas causadas por vibrações excessivas induzidas por atividades 

humanas 

 

          No que diz respeito ao estudo do comportamento dinâmico de passarelas 

devido ao caminhar de pedestres, ou seja, fenômeno que ocorre quando a 

frequência fundamental da estrutura é igual ou se aproxima da frequência do passo 

do pedestre, estão previstos alguns critérios de projetos em normas para o conforto 

humano.  Citam-se abaixo algumas normas e manuais internacionais que tratam 

sobre o assunto:  

i. International Organization for Standardization – ISO 10137: Bases for design of 

structures - Serviceability of buildings and walkways against vibrations. Geneva, 

2007; 

http://www.opopular.com.br/


68 
 

ii. SÉTRA: Guide méthodologique - Passerelles piétonnes: Évaluation du 

comportement vibratoire sous l’action des piétons. Paris, 2006; 

iii. HIVOSS. Human induced vibrations of steel structures. Porto,  2008; 

iv. Eurocode 0 (EN 1990:2002 “Basis of Structural Design”): Annex A2.4.3.2 gives 

the comfort criteria for pedestrians; 

v.  Eurocode 1 (EN 1991-2:2003 “Actions on Structures”): paragraph 5.7 deals with 

pedestrian loads on bridges; 

vi.  Eurocode 3 (EN 1993-2:2006 “Design of Steel Structures”): paragraph 7.9 deals 

with the performance criteria for pedestrian bridges. 

 

          No Brasil, para a avaliação de vibrações em pisos, tem-se como guia a NBR 

8800 (ABNT, 2008) - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios.  Segundo o seu Anexo – L, em nenhum caso a frequência 

natural da estrutura do piso pode ser inferior a 3 Hz.   

          Outra norma nacional que trata de ações dinâmicas que resultam em Estados  

Limites  Últimos  por  Vibração  Excessiva é a NBR 6118 (ABNT, 2014) - Projeto de 

estruturas de concreto – procedimento.  Essa norma estabelece que para o caso de 

estruturas de passarelas de pedestres ou ciclistas submetidas a vibrações pela ação 

de pessoas, a frequência crítica (fcrít) é de 4,5 Hz.  Assim, a frequência própria da 

estrutura (f) deverá se afastar o máximo possível da frequência crítica: f > 1,2 fcrít.     

          Nesse contexto, vários autores estudaram o comportamento dinâmico de 

passarelas em aço que apresentavam vibrações excessivas devido ao caminhar das 

pessoas.  

          Segundo Silva (2011), estruturas de passarelas leves, esbeltas e com grandes 

vãos, geralmente possuem baixa rigidez e baixo amortecimento, podendo estar 

susceptíveis a vibrações quando em serviço. Esse fenômeno pode ocorrer quando 

um dos harmônicos do sinal de excitação do pedestre entrar em ressonância com 

alguma frequência natural da passarela. 

          De acordo com Ingólfsson (2011), as vibrações laterais induzidas por 

pedestres são um sub-ramo de uma grande área de pesquisa dentro da capacidade 

de manutenção de vibração de estruturas, e é principalmente uma preocupação para 

passarelas com frequências naturais de vibração lateral abaixo de aproximadamente 

1,3 Hz.    
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          Na Figura 45, exemplifica-se uma passarela suspensa de vão central  de 320 

m, muito leve (0,4 t/m2), que vibra excessivamente quando lotada por pedestres, 

ocorrendo principalmente em modos com frequências de 0,88 Hz (terceiro modo 

assimétrico) e 1,02 Hz (quarto modo simétrico), dependendo da posição das 

pessoas na ponte. 

 

Figura 45: Passarela suspensa em Nasu Shiobara, Japão 

 

Fonte: INGÓLFSSON (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

4. MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E REABILITAÇÃO DE OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS 

 

          Nesse capítulo mostram-se metodologias de avaliação da segurança de 

estruturas existentes, bem como apresentam-se algumas técnicas de reforço, 

fortalecimento e reabilitação aplicadas a obras de arte especiais, objetivando a 

melhoria da sua funcionalidade, resistência, segurança e qualidade, no sentido de 

incrementar a sua durabilidade e desempenho. 

          A falta de manutenção contínua em OAEs como pontes, viadutos e passarelas 

é decorrente da ausência de planejamento e de conhecimento técnico do estado de 

conservação de todas as estruturas existentes, somado ao baixo investimento 

público em manutenção preventiva. Dessa forma, as consequências são inúmeros 

prejuízos em termos econômicos e de segurança, como a diminuição da vida útil e o 

risco de colapso dessas estruturas.  

          Com relação à vida útil estrutural, Branco, Paulo e Garrido (2013) esclarecem 

que esse termo está associado às condições de segurança e de utilização da 

estrutura, ressaltando que não devem ocorrer situações de colapso, deformações 

excessivas etc., e que isso depende essencialmente da evolução das ações e dos 

materiais ao longo da vida da construção. 

          Segundo a Revista Infraestrutura Urbana Pini (2011), a União, Estados e 

Municípios ou até mesmo empresas desperdiçam recursos ao deixarem de realizar 

inspeções em pontes, pontilhões, viadutos e passarelas. É a chamada Lei de Sitter 

(1984), que mostra os custos de recuperação crescendo segundo uma progressão 

geométrica, dividindo-se as etapas construtivas e de uso de uma obra de arte em 

quatro períodos: Projeto, Execução, Manutenção preventiva (efetuada antes dos 

primeiros três anos) e Manutenção corretiva (efetuada após surgimento dos 

problemas).  A cada etapa corresponde um custo que segue uma progressão 

geométrica de razão cinco. Assim, os custos com uma manutenção corretiva são 

cinco vezes maiores do que uma manutenção preventiva, conforme ilustrado na   

Figura 46. 

          Para que as OAEs tenham condições satisfatórias de operação, são 

necessárias atividades periódicas de inspeções e de manutenções preventivas, em 

que procedimentos de inspeção são realizados para avaliar, verificar e manter a 

integridade das estruturas. 
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Figura 46: Lei da evolução de custos das intervenções: Lei de SITTER (1984) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SITTER (1984) apud HELENE (1992) 

 

          Inicialmente, recomenda-se a leitura das normas DNIT 010/2004-PRO (DNIT, 

2004), NBR 9452 (ABNT, 2016), ARTESP (2007), inclusive o Manual de Manutenção 

de Obras de Arte Especiais – OAEs (DNIT, 2016)1, objetivando o conhecimento mais 

abrangente sobre os itens relacionados à inspeções que devem ser incluídos nas 

vistorias das OAEs.   

          Estão contidas também nessas normas, modelos de fichas de inspeção que 

podem ser utilizadas para auxiliar o trabalho do vistoriador de estruturas e no 

armazenamento sistemático das informações coletadas in loco, tornando-se a 

inspeção mais eficiente. Como exemplo, têm-se as fichas da norma DNIT 010/2004-

PRO (DNIT, 2004): Anexo A - Ficha de inspeção cadastral expedita e Anexo B - 

Ficha de inspeção rotineira expedita. 

            

4.1.  Definições e conceitos gerais 

 

4.1.1.  Inspeção 

           

          Segundo a norma DNIT 010/2004-PRO (DNIT, 2004), o termo inspeção é 

definido como uma atividade técnica especializada que abrange a coleta de 

elementos, de projeto e de construção, o exame minucioso da estrutura, a 

elaboração de relatórios, a avaliação do estado da obra e as recomendações, que 

                                                           
1 Esse manual possui a versão minuta, ou seja, encontra-se sob consulta pública no DNIT. Disponível em: < 

http://ipr.dnit.gov.br/noticias/novas-normas-em-consulta-publica/minuta-manual-de-manutencao-oaes.pdf>. 

Acesso em: 01/07/2017. 

http://ipr.dnit.gov.br/noticias/novas-normas-em-consulta-publica/minuta-manual-de-manutencao-oaes.pdf
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podem ser de nova vistoria, de obras de manutenção, de obras de recuperação, de 

reforço ou de reabilitação.  

          Ainda de acordo com o DNIT (2004), para as OAEs existem cinco tipos de 
inspeções: 
 

i. Inspeção cadastral: É a primeira inspeção que se realiza em uma ponte e, 

preferencialmente, logo após sua construção, quando ainda se encontram 

disponíveis os elementos de projeto e os relatórios da fiscalização ou 

supervisão, que devem conter todos os informes construtivos. Trata-se de uma 

inspeção detalhadamente documentada que servirá de referência para as 

inspeções posteriores: deve ser minuciosa e realizada por uma equipe 

comandada por um inspetor. 

 
ii. Inspeção rotineira: Essas inspeções são habitualmente realizadas a cada dois 

anos. Nessas inspeções deve ser verificada visualmente a evolução de falhas 

detectadas em inspeções anteriores, bem como anotados novos defeitos e 

ocorrências, tais como reparos, reforços, recuperações e qualquer modificação 

de projeto, realizadas nesse período. 

 
iii.  Inspeção extraordinária: É uma inspeção não programada, solicitada para 

avaliar um dano estrutural excepcional, causado pelo homem ou pela natureza, 

devendo-se avaliar a extensão do dano e definindo-se se há necessidade de 

limitar as cargas de tráfego ou mesmo interromper o tráfego. 

 
iv. Inspeções especiais: São basicamente inspeções visuais pormenorizadas, 

acompanhadas de ensaios de campo e/ou laboratório, realizadas em intervalo 

não superior aos cinco anos e comandadas por um inspetor sênior. Deve ser 

realizada quando a inspeção cadastral ou a rotineira revelar defeitos graves ou 

críticos na estrutura da obra. Destinam-se a obter informações sobre o estado 

real nas condições de utilização, bem como permitir a verificação da segurança 

de partes ou de toda ponte. 

 

v. Inspeção intermediária: Inspeção recomendada para monitorar uma deficiência 

suspeitada ou já detectada, tal como um pequeno recalque de fundação, uma 

erosão incipiente, um encontro parcialmente descalçado, o estado de um 

determinado elemento estrutural etc. 
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As inspeções são também classificadas pelos seguintes órgãos:   

i. ARTESP (2007): Inspeção Cadastral, Inspeção Rotineira e Inspeção Especial;  

ii. NBR 9452 (ABNT, 2016): Inspeção Cadastral, Inspeção Rotineira, Inspeção 

Especial e Inspeção Extraordinária, além da Inspeção Subaquática. 

 

          As frequências recomendadas para as inspeções segundo o DNIT (2004),  

são apresentadas no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Frequência das inspeções 
Tipos de Inspeção Frequência 

Inspeção Cadastral 
Imediatamente após a conclusão da obra ou quando se inclui a obra no 
SGO*, ou quando a obra é submetida a importantes alterações 
estruturais. 

Inspeção Rotineira A cada dois anos. 

Inspeção Especial A cada cinco anos. 

Inspeção Extraordinária Quando ocorrer um grave acidente na obra. 

Inspeção Intermediária Para certas obras, quando recomendado por inspeções anteriores. 

*Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte Especiais 

Fonte: Adaptado de DNIT 010-PRO (2004) 

 

4.1.2.  Reforço 

           

          O reforço é definido como o conjunto de atividades desenvolvidas, com 

acréscimo ou substituição de materiais estruturais, para devolver à ponte, com a 

eliminação de todos os defeitos que afetam o desempenho da obra, condições 

próximas das iniciais e, até melhores, na capacidade de carga (DNIT, 2004). 

 

4.1.3.  Reparo 

 

          O reparo é definido como uma atividade técnica de recuperação, em que se 

substituem ou se corrigem materiais, componentes ou elementos deteriorados ou 

danificados (DNIT, 2010). São ações tomadas para corrigir danos ou deteriorações 

em uma estrutura ou elemento para restaurá-lo em sua condição original (KLAIBER; 

WIPF, 2000). 
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4.1.4.  Recuperação 

           

          A recuperação é definida como o conjunto de atividades desenvolvidas para 

eliminar defeitos e reduzir a velocidade de degradação da estrutura , aumentando a 

sua vida útil (DNIT, 2004). 

 

4.1.5.  Reabilitação  

  

          A reabilitação é o conjunto de atividades que, além de recuperar e reforçar a 

estrutura, introduz modificações, tais como aumento da capacidade de carga, 

alargamento, passeios laterais e barreiras de segurança, que aumentam o conforto e 

a segurança dos usuários (DNIT, 2004). 

           De acordo com o Guia de Política de Preservação de Ponte (WisDOT, 2016), 

a reabilitação é descrita como o principal trabalho necessário para restaurar a 

integridade estrutural de uma ponte, bem como o trabalho necessário para corrigir 

defeitos de segurança importantes.  

          Ilustram-se na Figura 47 as ações de preservação de pontes relacionadas à 

manutenção preventiva e à reabilitação de elementos. As atividades baseadas em 

condições cíclicas e condicionadas são subconjuntos de manutenção preventiva. 

 

Figura 47: Ações de preservação de ponte 

 

                                                                                               

                                    

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de WISDOT (2016) 

 

          Segundo a FHWA (2011), a reabilitação envolve o maior trabalho necessário 

para restaurar a integridade estrutural de uma ponte, bem como para corrigir os 

principais defeitos de segurança, podendo ser feito em um ou vários elementos e/ou 

Preservação de 
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Manutenção 
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(PM) 
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componentes. A maioria dos projetos de reabilitação inclui reparos em vários 

componentes da ponte, mas pode ser limitado à substituição da plataforma de ponte. 

 

4.1.6.  Fortalecimento 

 

          O fortalecimento é o aumento da capacidade de carga de uma estrutura 

existente, fornecendo-se a ela um nível de serviço superior à estrutura original 

(KLAIBER; WIPF, 2000).  

          Segundo Demir (2011), as razões para fortalecer uma estrutura são: 

construção defeituosa, novos códigos de projeto, deteriorações por corrosão ou 

fadiga, aumento da carga e intensidade do veículo e faixas de tráfego adicionais. 

 

4.1.7.  Manutenção 

 

          Manutenção é o conjunto de operações realizadas para garantir-se a 

integridade da estrutura e preservá-la da deterioração, sendo que pequenos reparos 

e atividades são realizados para manter a estrutura em ótimas condições de 

funcionamento e, assim, evitar maiores despesas em processos de reabilitação ou 

substituição (DNIT, 2016; NYSDOT, 2008). 

          A manutenção é classificada como programada ou corretiva, segundo o DNIT 

(2016): 

i. Manutenção programada ou rotineira: É definida como um conjunto de atividades 

básicas que visam preservar componentes da ponte em sua condição atual, 

impedindo o desenvolvimento de uma deficiência estrutural: limpeza das 

superfícies de rolamento, selagem de fissuras não estruturais em elementos de 

concreto, lubrificação e limpeza das juntas de dilatação, e limpeza dos 

dispositivos de drenagem, entre outros; 

 
ii. Manutenção corretiva: São atividades específicas de consertos menores, 

identificadas nos processos de inspeção, quais sejam: pintura, substituição de 

pista de rolamento, recomposição e selagem de juntas, remoção de detritos, 

colocação ou substituição de drenos ou de elementos básicos de drenagem, 

danos de choques de veículos que não apresentem risco estrutural, entre outros. 
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4.2.  Procedimentos de inspeção e conservação de pontes e passarelas 

estruturadas em aço 

 

          O Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias do DNIT (2004) propõe alguns 

procedimentos de inspeção para as pontes estruturadas em aço e mistas, que são 

apresentados a seguir, sugerindo-se que sejam aplicados a passarelas: 

a. Examinar se há anomalias, tais como corrosão, trincas e perdas de seção, junto 

aos apoios, onde é maior a atuação das forças cortantes; 

b. Verificar, ao longo de todo o comprimento dos perfis, principalmente no centro do 

vão e proximidades, onde é maior a atuação dos momentos fletores, a existência 

de anomalias citadas e avarias nos flanges e nas ligações com a laje; 

c. Verificar a existência, nos elementos secundários, dessas anomalias, ao longo da 

peça e, principalmente, nas ligações com os elementos principais; 

d. Verificar o funcionamento da drenagem, o estado da pintura e se há acúmulo de 

detritos, principalmente no flange inferior; 

e. Verificar a existência de fissuras na pintura e, se as fissuras já tiverem sido 

contaminadas pela ferrugem, a verificação de sua propagação no próprio perfil é 

obrigatória e urgente. 

 

          De acordo com Fialho (2004), em relação às passarelas para pedestres, as 

instalações, sistemas de drenagem, iluminação e segurança, devem ser tratados 

como prioridades para o bom funcionamento e redução de custo de manutenção das 

estruturas. Segundo o Guia de Preservação de Ponte da FHWA (2011), as 

atividades de conservação a serem feitas em OAEs, podem ser agrupadas em três 

linhas de atuação: substituição, reabilitação e manutenção, sendo todas elas 

baseadas em processos de inspeção adequados e programados, conforme ilustrado 

na Figura 48.           

 Segundo Radomski (2002), dependendo do caso individual, as ações 

corretivas a serem realizadas nas pontes de aço são: substituição, reparação, 

reabilitação, fortalecimento e modernização. 
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Figura 48: Categorias de ação em pontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de FHWA (2011) 

 

4.3.  Substituição de membros estruturais 

 

          Radomski (2002) faz as seguintes considerações em relação à substituição de 

membros estruturais: 

a. Um membro estrutural ou ponte inteira pode ser substituído devido a danos, 

desde que o processo de reparo não seja econômico e não tecnicamente viável; 

 
b. Um novo membro estrutural é construído em fábrica e depois é instalado ou 

montado na ponte existente. Nesse processo, a corrosão galvânica entre o 

membro estrutural novo e antigo pode ocorrer e, portanto, esse problema deve 

ser considerado e evitado; 

 
c. Outra questão é a união, por exemplo, se a soldagem for escolhida, a 

soldabilidade do membro estrutural existente deve ser investigada; 

 
d. O corte do membro danificado da ponte existente faz com que a redistribuição 

das cargas internas e consequentemente a geometria dos membros na ponte 

possam mudar, portanto, isso deve ser investigado e analisado. Nesses casos, 

se necessário, macacos hidráulicos e guinchos de força podem ser usados para 

suportar temporariamente a ponte existente; 
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e. Do ponto de vista econômico, a substituição de um membro deteriorado é mais 

benéfica do que a sua reparação, uma vez que a substituição requer menos 

trabalho.  

 

4.4.  Reparação de membros estruturais 

 

4.4.1.  Método da Costura 

 

          Tilly et al (2008) apud Demir (2011) descrevem o processo de costura de um 

elemento metálico fraturado: 

 Os metais fraturados podem ser reparados pelo método de costura, aplicável aos 

elementos de ferro fundido, alumínio e aço; 

 O processo de costura contém alguns orifícios perfurados no material. Esses 

orifícios regulares e perpendiculares à fratura estão em toda a sua extensão, 

sendo feitos por meio de gabarito de perfuração (Fig.49-a); 

 Após a perfuração dos orifícios, é realizada a remoção das partes intermediárias 

por meio de um formão pneumático (Fig.49-b); 

  Em seguida, as chaves moldadas feitas de aço de alto teor de níquel são 

colocadas nos orifícios (Fig.49-c); 

 Furos para parafusos são feitos entre as chaves (Fig.49-d); 

 Os parafusos são montados em cada furo, certificando-se de que a sobreposição 

é conseguida para selar a fenda (Fig.49-e); 

 A instalação completa é marcada (Fig.49-f); 

 Como benefício do uso desse método, nenhuma tensão térmica e distorções 

ocorrem nesse processo de reparo. 
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Figura 49: Processo de costura 

 

 

 

 

 

 

                                 (a)                                            (b)                                 (c) 

 

 

 

 

 

 

 

                                (d)                                            (e)                                 (f) 

Fonte: TILLY et al (2008) apud DEMIR (2011) 

 

4.4.2.  Reparação de componentes corroídos 

 

          De acordo com Tilly et al (2008) apud Demir (2011), quando ocorre a corrosão 

localizada, é possível reparar esse componente corroído removendo toda a corrosão 

e mantendo o material original ou substituindo o material corroído.  

          Deve-se prestar atenção às redistribuições de carga na estrutura em 

operação, pois o elemento removido pode causar tensão adicional aos elementos 

vizinhos e isso deve ser considerado nas análises.  

          Durante o processo de reparo, o reforço de algumas seções pode ser 

necessário quando o flange corroído é substituído. Esse exemplo pode ser visto na 

Figura 50. 
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Figura 50: Substituição de flange inferior corroído: flange corroído (a); reforços adicionados 
á alma (b); remoção de flange corroído (c); flange reparado (d); reforços removidos (e) 

 

 

 

 

 

 

           (a)                     (b)                     (c)                    (d)                     (e) 
 

Fonte: TILLY et al (2008) apud DEMIR (2011) 
 

4.4.3.  Reabilitação de conexões rebitadas 

 
          Segundo Tilly et al (2008) apud Demir (2011), quando a corrosão ocorre na 

articulação, ou seja, entre as faces da placa com os ângulos do reforço, o 

revestimento protetor e os rebites são fraturados.  Após a remoção da corrosão, os 

rebites deverão ser substituídos por parafusos de alta resistência HSFG. 

          De acordo com Santos (1998), a substituição temporária dos rebites por 

parafusos assegura que a ligação entre os elementos não fique enfraquecida e que, 

dependendo da peça, nem sempre é necessário substituir todos os rebites por 

parafusos. Ao substituir os rebites existentes, o rebite de cabeça simples é aquecido 

e, em seguida a haste é colocada no orifício na estrutura de um lado.  Antes de 

substituir os rebites nas conexões, o engenheiro deve entender os caminhos de 

carga e a conexão.  

          Nas Figuras 51 e 52 mostra-se como a segunda cabeça do rebite do outro 

lado é moldada pressionando e martelando.  

 

Figura 51: Aquecimento dos rebites e introdução nos buracos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EUTHENICS; VERMES (2007) apud DEMIR (2011) 
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Figura 52: Moldagem da segunda cabeça do rebite 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EUTHENICS; VERMES (2007) apud DEMIR (2011) 

 

          Normalmente, os parafusos HSFG e outros dispositivos de fixação, tais como 

parafusos HuckBolts ou parafusos de controle de tensão (TCB), são usados para 

substituir os rebites danificados, proporcionando força de união, resistência ao 

cisalhamento, à tração e à soltura por vibração. 

          De acordo com Vitório (2015), em regiões de perfis superpostos ou 

justapostos de uma ponte, onde existe a presença de frestas causadoras do 

processo de corrosão, somados aos erros de execução, esmagamento e 

cisalhamento do fuste dos rebites, pode haver necessidade de reforço nas ligações 

rebitadas.  

          Na Figura 53 ilustra-se o reforço de uma ligação rebitada em uma ponte 

metálica, na qual os rebites foram substituídos por parafusos de alta resistência. 

 

Figura 53: Reforço de ligação rebitada, substituindo os rebites por parafusos HSFG 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CARDOSO (2007) apud VITÓRIO (2015) 
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4.4.4.  Reparação de membros deformados 

 

          De acordo com Radomski (2002), os membros estruturais de ponte podem ser 

danificados acidentalmente por veículos ou na sua fabricação, em que o elemento 

deformado pode ser reparado por métodos de reparação mecânica ou térmica.  

          O reparo mecânico é o método de reparo mais comum sendo realizado por 

aplicação de cargas externas ao membro deformado, sempre na direção oposta à da 

deformação (Figura 54).  Existem requisitos adicionais para normas nacionais e 

internacionais e recomendações para o método mecânico, ou seja: 

 Sob a temperatura -20 °C, o endireitamento mecânico não é permitido; 

 As forças externas máximas devem ser contínuas por cerca de 15 minutos no 

último passo da operação; 

 Não há tolerância para fraturas e defeitos, causada pelo reparo mecânico; 

 As primeiras deformações de flexão devem ser removidas, antes das 

deformações torcionais. 

 

Figura 54: Membro estrutural de treliça endireitado por macaco hidráulico 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

Fonte: RADOMSKI (2002) 

 

          Outro exemplo na aplicação de macacos hidráulicos para endireitamento é 

mostrado na Figura 55. Nesse caso, um membro diagonal côncavo e convexo é 

endireitado. 
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Figura 55: Endireitamento do membro diagonal por macaco hidráulico e feixe de suporte: 
lado côncavo e convexo (a); lado deformado (b) 

 

 

 

 

 

 

                                       
(a)                                                          (b)  

Fonte: RADOMSKI (2002) 

 

          Ainda de acordo com Radomski (2002), no processo de endireitamento 

térmico (calor), podem ser reparados danos como distorção e encurvadura em 

elementos de ferro forjado e aço. Esse método é baseado no uso de calor (sob 

controle) para o componente plasticamente deformado. O aquecimento e o 

arrefecimento são repetidos e a deformação é gradualmente endireitada (Figura 56). 

 

Figura 56: Processo de endireitamento térmico 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: FHWA (2008) apud DEMIR (2011) 

 
 

4.5.  Fortalecimento de membros estruturais  

           

          Nesse item apresentam-se alguns procedimentos e métodos de fortalecimento 

aplicados à pontes, viadutos ou passarelas estruturadas em aço. Quando é 

necessária uma carga adicional, além do valor de projeto original, uma estrutura de 

ponte deve ser fortalecida. 
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          Radomski (2002) classifica os métodos de fortalecimento em: 

 Fortalecimento por alargamento de seções transversais de membros estruturais; 

 Fortalecimento por meio de instalação de membros adicionais; 

 Fortalecimento por pós-tensão externa; 

 Fortalecimento por mudança no sistema de apoio; 

 Fortalecimento por substituição de membros estruturais; 

 Fortalecimento de ligações estruturais. 

 

4.5.1.Fortalecimento por alargamento de seções transversais de membros 

estruturais  

 

          Esse método baseia-se na adição de placas extras à ponte de aço existente 

por soldagem, parafusamento ou rebites. A adição de placas é comum e pode ser 

aplicada a vários membros da ponte. O fortalecimento típico do flange inferior de 

uma viga é mostrado na Figura 57: em (a) e (b), duas placas horizontais, em (c) 

duas placas verticais e em (d) duas placas triangulares são adicionadas ao 

componente para aumentar a capacidade. 

 

Figura 57: Fortalecimento do flange inferior 

 

 

 

 

 

 

                    

 

(a)                                (b)                          (c)                                   (d)  

Fonte: Adaptado de RADOMSKI (2002) 

 

          Outro exemplo é o fortalecimento das seções transversais de vigas de pontes 

treliçadas por meio da soldagem de placas suplementares ou outros perfis, como se 

ilustra na Figura 58.  

 

Tendões de protensão 

Argamassa grout 
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Figura 58: Fortalecimento das seções transversais de elementos de pontes treliçadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RADOMSKI (2002) 

 

          Outro procedimento de adicionar material aos membros existentes para 

fortalecimento de uma ponte metálica é exemplificado na Figura 59, em que os perfis 

“T” são parafusados aos flanges inferiores das longarinas existentes aplicando-se 

cantoneiras estruturais.  

 

Figura 59: Fortalecimento de longarina de aço existente pela adição de seção estrutural T 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Elevação 

 

 

 

 

(b) Seção A-A 

Fonte: Adaptado de KLAIBER; WIPF (2000) 
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          No caso do reforço das diagonais de vigas principais do tabuleiro superior, 

com seções em “T”, as soluções propostas são constituídas por cantoneiras fixadas 

na alma e também no banzo, conforme ilustrado na Figura 60. 

 

Figura 60: Reforço das diagonais do tabuleiro superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS (1998) 

 

          De acordo com Xanthakos (1996), para o fortalecimento em membros 

comprimidos de uma treliça de aço, podem ser soldadas chapas e cantoneiras de 

aço no elemento comprimido para diminuir a esbeltez, aumentando o seu raio de 

giração, reduzindo ou eliminando as condições de cargas excêntricas (Figura 61). 

 

Figura 61: Adição de chapas e cantoneiras em elementos comprimidos existentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de XANTHAKOS (1996) 
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          O fortalecimento de elementos verticais ou vigas de piso é executado por meio 

de parafusamento de placas suplementares nesses elementos, com uso de 

parafusos de alta resistência (HSFG), conforme ilustrado na Figura 62. 

 

Figura 62: Fortalecimento com placas suplementares soldadas ou parafusadas aos 
elementos verticais existentes de uma ponte treliçada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de RADOMSKI (2002) 

 

          Na Figura 63, exemplifica-se um problema essencialmente ligado a fissuras 

em elementos, e a respectiva proposta de reparação. 

Figura 63: Reparação de almas fissuradas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS (1998) 

 

4.5.2.  Fortalecimento por meio de instalação de membros adicionais 

 

          Como exemplo desse método, ilustra-se na Figura 64 o fortalecimento de uma 

viga treliçada de uma ponte metálica por meio da instalação de uma terceira corda 

adicional ou barra externa: em (a) solução esquemática, e em (b) soluções 

estruturais da peça marcada em (a). Com a instalação desse terceiro elemento, o 

                Parafusos de alta resistência 
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sistema estático da estrutura sofre uma alteração, inclusive na distribuição das 

forças internas. 

 

Figura 64: Fortalecimento de viga treliçada por meio de uma corda ou barra externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: RADOMSKI (2002) 

 

4.5.3.  Fortalecimento por pós tensão externa  

 

          Segundo os autores Klaiber e Wipf (2000)  e  Radomski (2002), o método de 

fortalecimento por pós tensão como reforço de pontes existentes, pode ser utilizado 

com variados objetivos, tais como aliviar os excessos de tensões em relação à carga 

de serviço, minimizar o efeito das tensões admissíveis à fadiga, aliviar as condições 

de cisalhamento, dobra e torção excessiva, reduzir abertura de fissuras, reduzir ou 

reverter deslocamentos excessivos, como fraturas ou deslocamentos globais, além 

de adicionar uma capacidade de carga real substancial a uma ponte existente. 

          O pós tensão também pode alterar o comportamento estrutural básico de uma 

ponte de vãos isostáticos para vãos contínuos, e aumentar a resistência última do 

elemento. A gama de aplicações inclui vigas de aço, vigas de piso e vigas treliças. 

           Vitório (2015) esclarece que, no caso da realização de um reforço estrutural 

de vigas de pontes, que necessitam ter sua resistência ampliada, com a protensão 

externa, é evidenciado o efeito de segunda ordem, caracterizado pela variação da 

excentricidade dos cabos de reforço que não acompanham a deflexão da viga em 

todos os pontos, devido à falta de aderência entre os cabos externos e a viga 

reforçada. 

 

 
(a) 

(b) 
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          Os sistemas de pós tensão, incluindo cabos, ancoragens e suportes, 

requerem proteção contra a corrosão, particularmente onde estão expostos a água 

salgada e a vapor de sais. Se os cabos forem colocados além do perfil da ponte, 

eles podem ser submetidos a danos causados por veículos de sobreposição sob a 

ponte ou a danos acidentais. Nas Figuras 65 e 66, exemplifica-se o método de 

fortalecimento por pós tensão externa. 

 

Figura 65: Fortalecimento do banzo inferior de uma viga treliçada 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RADOMSKI (2002) 

 

Figura 66: Sistema com treliça sobreposta em uma ponte metálica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de KLAIBER; WIPF (2000)  

 

           Apresenta-se na Figura 67, o processo de recuperação da Ponte Hialeah 

Expressway, localizada em Miami, Flórida, em vigas de chapa de aço fortalecidas 

com pós tensão externa. Utilizaram-se cabos, cordões e barras de aço de pré-

esforço de alta resistência, aumentando-se a capacidade de carga significativa e ao 

mesmo tempo minimizando e controlando a formação de fissuras. 

 

Treliça tubular 

Laje concreto 

Tirante 

Suporte 
Pilar 
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Figura 67: Fortalecimento de uma ponte metálica com P-T externa: ponte existente em vigas 
de chapa de aço (a); detalhes da recuperação com instalação de cabos, ancoragens e 

suportes (b); ponte metálica recuperada (c) 

 

 

 

 

 

 

 

(a)   

(b)  

 

 

 

 

 

 (b) 

  

 

 

 

 

 

 

  

(c) 

Fonte: Adaptado de ELLIS (2013) 

 

          Outro exemplo de fortalecimento com pós tensão externa, foi realizado nas 

treliças metálicas de uma ponte em Vila Real sobre o Rio Corgo, Portugal (Figura 

68). Observa-se o traçado longitudinal dos cabos ao longo da treliça e os detalhes 

dos desviadores que foram utilizados, constituído por dois cabos com pré-esforço de 

850 kN em cada alma da estrutura, permitindo introduzir um diagrama de momentos 
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fletores contrário ao atual da carga permanente na estrutura, reduzindo assim, em 

geral, o nível de esforços nos elementos existentes (MELO; REIS, 2003). 

 

Figura 68: Reforço com pós tensão externa em uma treliça metálica de ponte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MELO; REIS (2003) 

 

          Com relação aos cabos e acessórios para a pós tensão externa, podem ser 

utilizadas as mesmas especificações para protensão em estruturas de concreto, 

como cordoalhas flexíveis, ancoragem de cunhas, porca e rosca (manter e transferir 

a força de pós tensão), desviadores (manter o traçado desejado do cabo) e 

enrijecedores (prevenir falhas localizadas na seção de aço). Na Figura 69 apresenta-

se um exemplo de ancoragem. 

 
Figura 69: Detalhes de ancoragem 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DALY; WITARNAWAN (200-?); NUNZIATA (1999) apud NELSEN; SOUZA (2012) 
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          Atualmente, vem sendo utilizado um tipo de reforço em vigas metálicas de 

tabuleiros na recuperação de pontes e viadutos, conhecido como Sistema de 

Protensão com Barras Dywidag. Esse sistema consiste na utilização de tirantes em 

forma de barras de aço especiais como elemento resistente a tração, fazendo a 

protensão nos tabuleiros, com a utilização de um conjunto macaco-bomba hidráulico. 

As barras são ancoradas com placas e porcas que distribuem a carga aplicada sobre 

a estrutura. Na Figura 70, ilustra-se o reforço de vigas de uma ponte com o uso de 

barras rígidas, e, na Figura 71, os componentes do Sistema Dywidag. 

 
Figura 70: Reforço das vigas de uma ponte com barras Dywidag 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFRAESTRUTURA URBANA (2014) 

 

Figura 71: Componentes do sistema de protensão com barras Dywidag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL (2018) 

 

4.5.4. Fortalecimento por mudança no sistema de apoio 

 

          Esse método é aplicável em duas situações básicas (Radomski, 2002): 

a) Quando é necessária uma certa redistribuição das forças internas para melhorar 

a capacidade de carga da estrutura; 
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b) Quando é necessária a eliminação ou minimização dos efeitos resultantes de 

uma solução não uniforme dos pilares da ponte. 

          O conceito básico do método é análogo ao método de fortalecimento por pós 

tensão externa, onde os sistemas de apoio são substituídos por mudança no nível 

dos apoios da superestrutura, conforme ilustrado na Figura 72. 

 

Figura 72: Redistribuição das forças internas em um sistema contínuo por mudanças em seu 
nível dos apoios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  RADOMSKI (2002) 

 

4.5.5.  Fortalecimento por substituição de membros estruturais  

 

          No item 5.4, foram apresentados alguns comentários desse método de 

substituição de membros estruturais. De acordo com Santos (1998), a substituição 

de um elemento de uma ponte requer um método específico que avalie a rapidez 

das operações, em que na maior parte dos casos, não se faz interrupção do trânsito 

na estrutura. 

          Radomski (2002) esclarece que a substituição dos membros estruturais deve 

ser precedida da elaboração de projeto específico sobre todas as etapas dessa 

operação, incluindo a análise estática. Um exemplo de um dispositivo de segurança 

aplicado à substituição de uma diagonal tensionada em uma viga de treliça é 

mostrado na Figura 73. 
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Figura 73: Sistema de gravata aplicado para preservar a estabilidade geométrica durante a 
substituição de uma diagonal tensionada em uma viga de treliça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RADOMSKI (2002) 

 

4.5.6.  Fortalecimento de ligações estruturais 

 

          As imperfeições nas ligações podem levar a valores de tensão superiores à 

capacidade do elemento, afetando a resistência e estabilidade de todo o sistema 

estrutural no final. Nesse contexto, encontrar uma maneira eficaz e econômica de 

fortalecimento de ligações é claramente importante tanto para proprietários de OAEs 

quanto para usuários. 

          Radu e Bancila (2015) esclarecem que, em muitos casos, durante a fase de 

montagem de vigas treliças, os elementos estruturais apresentam imperfeições ou 

falhas nas suas ligações, mesmo sendo seguidas as recomendações da fábrica.  As 

imperfeições mais comuns são: 

 Imperfeição de excentricidade: elementos não centrados nos nós e em 

desacordo com os detalhes do projeto de execução, apresentando sobreposição 

das diagonais da treliça na ligação (Figura 74); 

 Comprimento da soldagem inferior aos detalhes executivos: soldagem de canto 

feita parcialmente ou sem respeitar a espessura do projeto. 
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Figura 74: Imperfeição na ligação de viga treliça, com excentricidade medida diferente de 
projeto: projetada (a); fabricada (b) 

  

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                  (b)  

Fonte: RADU; BANCILA (2015) 

 

          Ainda de acordo com esses autores, inicialmente deve ser feita uma 

modelagem por elementos finitos nas ligações, para avaliar o real comportamento 

das mesmas na viga treliça, através da análise das tensões máximas na região das 

ligações afetadas. 

          Para esses casos, adota-se uma solução para o fortalecimento da ligação da 

viga treliça, por meio da soldagem de placas metálicas tipo reforços adicionais, com 

a função de redistribuir a tensão na área da junção, diminuindo a tensão para um 

valor menor do que as resistências superiores. Ilustra-se nas figuras 75 e 76, a 

solução para o fortalecimento da ligação da viga treliça.   

 

Figura 75: Geometria da ligação reforçada 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Fonte: Adaptado de RADU; BANCILA (2015) 

 

 

chapa espessura = 10mm 

m

m 
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Figura 76: Ligação reforçada com resultados por Elementos Finitos – Tensões de Von Mises 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                (b) 

Fonte: RADU; BANCILA (2015) 

 

          Haghani, Al-Emrani e Heshmati (2012) esclarecem que, em geral, os detalhes 

de elementos soldados em pontes são mais suscetíveis à fissuração por fadiga em 

comparação com os rebitados. Os defeitos de solda e descontinuidades, tais como 

cortes de solda, porosidades presas e falta de fusão são causadores de tensões a 

partir dos quais o processo de ruptura por fadiga pode iniciar (Figura 77).  

          Radomski (2002) informa que, para as ligações rebitadas, existem três 

técnicas básicas de fortalecimento: 

i. Substituição dos rebites por parafusos de alta resistência; 

ii. Colocação de placas suplementares de cobertura; 

iii. Combinação das duas técnicas. 

 

Figura 77: Fissuras radiais e tangenciais comuns em suportes de pontes com vigas Gerber 
com altura reduzida 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de HAGHANI; AL-EMRANI; HESHMATI (2012) 
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       No caso de ligações soldadas, o seu reforço é feito principalmente pela 

soldagem de placas de cobertura suplementares. Dois exemplos de fortalecimento 

de ligações são ilustrados nas Figuras 78 e 79. 

     
Figura 78: Reforço de uma ligação rebitada de duas vigas, por substituição dos rebites por 

parafusos de alta resistência e placas de cobertura suplementares 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RADOMSKI (2002) 

 
Figura 79: Fortalecimento de ligação de treliça por placa de cobertura suplementar com 

novos rebites ou por parafusos de alta resistência: vista esquemática da viga de treliça (a); 
ligação reforçada (b) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RADOMSKI (2002) 

 

4.5.7. Fortalecimento de elementos estruturais com lâminas de Polímero Reforçado 

com Fibras de Carbono - PRFC 

 

          Ao longo da revisão da literatura, várias técnicas de reabilitação foram 

discutidas com abordagem dos principais métodos e técnicas tradicionais para o 

fortalecimento de vigas metálicas de pontes e passarelas, por meio da soldagem de 

chapas de aço ou pelo sistema de pós tensão externa.  A reabilitação convencional, 

como a soldagem de chapas de aço a elementos estruturais, tem sido o método 

tradicional utilizado há muito tempo, mas induz a altas tensões térmicas nos 

elementos de aço. 
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          Quando a substituição total não é uma opção e os métodos tradicionais de 

retrofit são antieconômicos e demorados, o método de reparo mais alternativo e 

competitivo e que aumenta o ciclo de vida das pontes e passarelas estruturadas em 

aço, é o uso de tiras de laminado de Polímeros Reforçados com Fibra de Carbono – 

PRFC, em inglês Carbon Fiber–Reinforced Polymer – CFRP. 

          O laminado CFRP, além de possuir maiores resistências à tração e à 

compressão, tem seu valor de módulo de elasticidade longitudinal próximo ao do 

aço, sendo adicionado ao flange tensionado das vigas através de adesivo epóxi de 

alta resistência, aumentando-se sua capacidade de flexão. Exemplifica-se na Figura 

80 uma seção W de aço com reforço de placas de CFRP, fixadas no flange inferior 

da viga. 

 

Figura 80: Fortalecimento de viga de aço com reforço de placas de laminados de CFRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SALAMA; ABD-El-MEGUID (2010) 

 

           Diversos autores como Klaiber e Wipf (2000), Salama e Abd-El-Meguid 

(2010), Tawfik e Karunasena (2010), Peiris (2011) e Kamruzzaman et al. (2014), 

relataram que os laminados de CFRP, embora apresente custos onerosos, quando 

aplicados em fortalecimento e reabilitação de vigas de aço, indicam muitas 

vantagens e benefícios quando comparados aos métodos tradicionais de aparafusar 

ou soldar chapas de aço, tais como:  

 Possuem menos peso; 

 Apresentam alta resistência à tração; 

 Apresentam alto módulo de elasticidade; 
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 São excelentes em durabilidade e têm alta resistência à fadiga; 

 Possuem pequena variação das propriedades mecânicas; 

 Podem ser colados e ter uma rigidez comparável à do aço; 

 Dispõem de resistência à corrosão; 

 Reduzem as deflexões nas lajes devido ao seu elevado módulo de elasticidade; 

 Apresentam aumento significativo na capacidade de flexão das vigas; 

 Reduzem a taxa de crescimento da fissura; 

 São menos perturbadores para o serviço regular durante o processo de 

reparação; 

 Criam menos concentração de tensão em comparação com a fixação mecânica. 

          De acordo com Peiris (2011), o módulo de elasticidade das placas CFRP 

comumente usadas varia de 150 a 450 GPa, sendo que em conformidade com o 

módulo do CFRP, pesquisadores usaram termos como "Módulo normal", "Módulo 

alto" e "Módulo ultra alto" para classificar laminados, conforme apresentado na 

Tabela 4. 

Tabela 4: Classificação dos Laminados de CFRP 
Categoria do CFRP Módulo relativo ao aço Módulos / GPa (Ksi) 

Módulo Baixo ECFRP < ou= 0.5ESteel < 100 (14.500) 

Módulo Normal 0.5ESteel < ECFRP <ou= ESteel 100 – 200 (14.500 – 29.000) 

Módulo Alto ESteel < ECFRP <ou= 2ESteel 200-400 (29.000 – 58.000) 

Módulo Ultra Alto ECFRP > 2ESteel > 400 (58.000) 

Fonte: Adaptado de PEIRIS (2011) 

 

          Nas Figuras 81 e 82, ilustram-se os principais fabricantes com seus 

componentes do sistema com laminados de CFRP. 

 

Figura 81: Componentes do sistema laminado de CFRP da Sika-Carbodur 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: JUVANDES (2002) 
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Figura 82: Componentes do sistema da S&P C-Laminates 

 

Fonte: S&P CLEVER (2017) 

 

          Vários pesquisadores investigaram vigas de aço reforçadas com diferentes 

técnicas de fortalecimento utilizando laminados de CFRP e, verificaram que o uso de 

lâminas de CFRP não é apenas eficaz para restaurar a capacidade perdida de uma 

seção de aço, como uma técnica de reparo, mas também é bastante eficaz no 

fortalecimento das estruturas de aço existentes para resistir a cargas mais altas. A 

aplicação da força de pré-esforço às placas CFRP é muito eficiente na adaptação de 

estruturas de aço submetidas a cargas de fadiga, o que evita ainda mais rachaduras, 

aumentando a rigidez das seções fissuradas. 

          A vida útil restante das estruturas das pontes de aço é limitada por danos à 

fadiga e, a maioria dos problemas de fadiga é causada por detalhes ou fabricação 

descuidada (KAMRUZZAMAN et al, 2014). 

          Na Figura 83, exemplificam-se os laminados CFRP fixados em vigas de aço: 

antes (a) e depois (b) da pintura protetora anticorrosiva.  

 

Figura 83: Laminados CFRP fixados no flange inferior da viga: antes (a); depois (b) 
 

  

 

 

 

 

                      

                      (a)                                                   (b)  

Fonte: PEIRIS (2011) 
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          A fixação dos laminados nas vigas de aço requer uma sequência de várias 

etapas (PEIRIS, 2011): preparação das tiras CFRP, limpeza da superfície da viga de 

aço, aplicação da resina epóxi na superfície superior do laminado, utilizando 

espátula de entalhe V, colocação das tiras de laminado CFRP nos flanges, aperto 

dos laminados superior e inferior com grampos e placas, e aplicação de pintura 

anticorrosiva em toda a viga de aço, incluindo os laminados.  

          Na Figura 84, ilustram-se as etapas de aplicação do sistema de reforço em 

vigas de aço de uma ponte usando placas de CFRP. 

 

Figura 84: Fortalecimento de vigas de aço usando placas de CFRP 

 

 

 

 

 

 

(a) aplicação de primer na viga                      (b) limpeza das placas de CFRP 

 

 

 

 

    

 

             (c) aplicação de adesivo epóxi nas placas          (d) aplicação de adesivo epóxi na viga 

 

 

 

 

 

 

        

                 (e) fixação das placas de CFRP                (f) placas de CFRP instaladas na viga metálica 

Fonte: HAGHANI (2010) apud DEMIR (2011) 
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          Os principais fabricantes de laminados pré-fabricados de CFRP, disponíveis 

no mercado e destinados ao fortalecimento de estruturas de aço, estão indicados na 

Tabela 5.   

 

Tabela 2: Propriedades de laminados compósitos de CFRP 

 

Fonte: Adaptado de fichas técnicas dos fabricantes: SIKA BRASIL (2016); SIKA PORTUGAL 
(2011); S&P CLEVER (2017); FYFE Co. LLC (2015); VIAPOL (2016) 
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4.5.8.  Fortalecimento com sistema de pós tensão externa utilizando placas de CFRP  

 

          Nesse item são apresentados os sistemas pós-tensionados com placas de 

CFRP, que dispensam a tradicional colagem por resina epóxi, sendo eficazes no 

controle de fissuras e deflexões estruturais, além de aumentarem a resistência à 

fadiga e à resistência sísmica. Constatou-se que, em vários estudos experimentais, 

a eficácia da utilização de placas de CFRP aplicadas externamente para fortalecer 

os membros metálicos danificados e submetidos à carga de fadiga, resultou no 

aumento substancial da vida útil do elemento defeituoso em até 20 vezes e, em 

alguns casos, a estagnação do crescimento da fissura no elemento. 

          Um dos sistemas de fortalecimento por pós-tensão de estruturas que vem 

sendo utilizado nos países europeus, asiáticos e norte-americanos é o sistema Sika 

CarboStress®, em que as placas Sika Carbodur® CFRP e o pós-tensão regulares 

são combinadas para formar uma solução externa e exclusiva de fortalecimento 

ativo. Esse sistema tem sido usado para aumentar a capacidade de carga de 

serviço, fortalecer e reforçar muitas estruturas diferentes, inclusive pontes metálicas. 

          Na Figura 85 ilustram-se os componentes do sistema Sika CarboStress® 

utilizados no fortalecimento por pós-tensão de estruturas. 

                                             

Figura 85: Componentes do sistema Sika CarboStress® 

                                                     
                                                                   Lâminas CFRP CarboDur®S         Tendon CarboStress® 

Blocos de ancoragens passivos/ativos  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Fonte: Adaptado de SIKA PHILIPPINES (2016) 
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          Outro exemplo de fortalecimento por pós-tensão externa, é a aplicação do 

reforço utilizado na ponte metálica ferroviária de Münchestein (por meio de 

laminados CFRP protendidos não aderente). Na Figura 86 ilustra-se 

esquematicamente uma viga metálica da ponte ferroviária, reforçada com um 

sistema de laminados CFRP protendidos não aderente e os seus componentes, em 

que a ligação entre o sistema de reforço e os elementos estruturais é constituída por 

dois sistemas de placas de ancoragem e duas barras de desvio (GHAFOORI et al, 

2015). 

 

Figura 86: Viga metálica reforçada com sistema de laminados CFRP protendidos 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de GHAFOORI et al (2015) 

 

          Observa-se na Figura 86 que:   

𝐴 = 825 𝑚𝑚 (distância do apoio da viga metálica até a braçadeira de fricção); 

𝐵 = 825 𝑚𝑚 (distância da braçadeira de fricção até a barra de desvio); 

𝐶 = 1700 𝑚𝑚 (distância entre as duas barras de desvio); 

L0 = 3350 𝑚𝑚 (distância entre as duas braçadeiras de fixação); 

e = excentricidade entre a placa CFRP e o plano neutro do feixe; 

ei
p = 77 𝑚𝑚 (deflexão inicial das placas de CFRP devido ao peso próprio); 

ec = 55 mm (altura da braçadeira); 

ep = excentricidade final das placas CFRP; 

h=925 mm (altura da seção transversal metálica); 

Faixa da carga de fadiga aplicada: F = 2,5 – 68 kN; 

Ponto A (zona "em risco") e ponto B (zona "segura"). 

 
          Na Figura 87 tem-se uma foto da parte inferior dessa viga mostrando-se os 

componentes do sistema de reforço com CFRP protendido. 

Viga metálica 

     Suporte 

Braçadeira 
Placas de 

CFRP 
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Figura 87: Componentes do sistema de reforço com CFRP protendido 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de GHAFOORI et al (2015) 

 

4.5.9.  Processos de inspeção em cabos de aço de ponte estaiada  

 

          Um dos processos de manutenção especializada em pontes estaiadas é a 

inspeção eletromagnética nos cabos de aço, com o objetivo de acompanhar a 

evolução dos níveis de corrosão e buscar a existência de trincas (fio rompido). 

Consiste na passagem do cabo através do aparelho com imãs permanentes capaz 

de magnetizá-lo com um campo forte o suficiente para a saturação do cabo. As 

descontinuidades no cabo são percebidas pelos sensores hall através das 

distorções nas linhas do fluxo magnético.  Essas variações nas linhas do fluxo 

magnético determinam os defeitos localizados, (LFLocalized fault) que são fios 

rompidos etc. A detecção da perda de seção metálica (LMA – Loss of Metallic cross 

sectional Area) se dá pela indução de um fluxo magnético longitudinal a uma seção 

do cabo. Os sensores “Hall” captam e armazenam as variações de sinal digitalmente 

que são descarregados em processadores de dados e traduzidos na forma de 

gráficos. (TELES; KOZYREV; MELGAR, 2017).  

          Todas as informações dos cabos de aço inspecionados deverão estar de 

acordo com as normas E1571-11 (ASTM, 2016) - Standard Practice for 

Eletromagnetic Examination of Ferromagnetic Steel Wire Rope e NBR 16073 (ABNT, 

2012) - Ensaios não destrutivos - Inspeção eletromagnética - Cabos de aço 

ferromagnéticos.  

Braçadeira 

de fricção 

Placas de 

CFRP 

Medidores de 

tensão WSN 

ligados 

Suporte para 

placas 

Suporte de 

sela 
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          Na Figura 88 ilustra-se o processo de inspeção eletromagnética em cabos de 

aço de uma ponte estaiada. 

 

Figura 88: Inspeção eletromagnética em cabos de aço de ponte estaiada 

  

Fonte: TELES; KOZYREV; MELGAR (2017) 
 

          Outro processo especializado é a inspeção de Vazamento de Fluxo Magnético 

(VFM), que é um método de ensaio não destrutivo, que detecta alteração das 

propriedades magnéticas, identificando corrosão, rompimentos ou cortes de 

cordoalhas. O equipamento de medição é movido por guinchos e guindastes no 

comprimento livre do cabo, minimizando assim as interdições de tráfego (DYWIDAG-

SYSTEMS INTERNATIONAL, 2018).  

          Na Figura 89 ilustra-se o processo de inspeção de Vazamento de Fluxo 

Magnético em cabos de aço de estais de uma ponte estaiada. 

 

Figura 89: Inspeção de vazamento de fluxo magnético em cabos de aço de estais 

 
 

Fonte:   

 

 

 

 

 

Fonte: DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL (2018) 
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5. ESTUDO DE CASO: MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM PASSARELAS 

ESTRUTURADAS EM AÇO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE 

 

          Nessa pesquisa realizaram-se inspeções visuais em 17 (dezessete) 

passarelas estruturadas em aço de vias urbanas situadas na cidade de Belo 

Horizonte – MG, principalmente nos corredores do BRT da Avenida Cristiano 

Machado e também em outras regiões, tais como o Anel Rodoviário (BR-040 e BR-

262), Avenida Nossa Senhora do Carmo e Avenida Presidente Carlos Luz. No 

Quadro 7, representam-se as passarelas estruturadas em aço analisadas. 

                         
Quadro 7: Passarelas urbanas analisadas 

 
Passarela 

 

 
Localização 

 
Bairro 

Ano de 
construção 

Coordenadas Geográficas 

Latitude Longitude 

1 
BR-356 – BH 
Shopping 

Belvedere   19º58’31.3”S 43º56’47.7”W 

2 Av. N.S.ª do Carmo Sion 2004 19º57’25.3”S 43º56’29.2”W 

3 Av. N.S.ª do Carmo Sion   19º57’17.0”S 43º56’22.8”W 

4 
Av. Pres.Carlos Luz – 
Shopping Del Rey 

Alto 
Caiçaras 

1991 19º53’17.8”S 43º58’05.6”W 

5 
Av. Cristiano Machado 
c/ Rua João Carlos – 
Estação BRT 

Sagrada 
Família 

2014 19º54’05.4”S 43º55’43.1”W 

6 
Av. Cristiano M. c/ Rua 
Geraldo de Souza 

Sagrada 
Família 

2014 19º53’56.8”S 43º55’39.8”W 

7 
Av. Cristiano Machado 
BRT São Judas Tadeu 

Sagrada 
Família 

2014 19º53’46.9”S 43º55’38.5”W 

8 Av. Cristiano Machado 
Cidade 
Nova 

2014 19º53’26.2”S 43º55’43.0”W 

9 
Av. Cristiano Machado 
c/ Rua Prof. Pimenta 
da Veiga 

Cidade 
Nova 

2014 19º53’09.3”S 43º55’44.8”W 

10 
Av. Cristiano M. c/ Rua 
Matos da Silveira 

Ipiranga 2014 19º52’57.5”S 43º55’47.9”W 

11 
Av. Cristiano M. c/ Rua 
Gilson Bretas 

Vila Suzana 2012 19º51’37.1”S 43º56’00.4”W 

12 
Av. Cristiano M. c/ Av. 
Saramenha 

Guarani 2012 19º50’38.5”S 43º55’59.1”W 

13 
Av. Cristiano M. c/ Rua 
Malibu – Shopping 
Estação BH 

Vila Cloris 2012 19º49’11.4”S 43º56’48.5”W 

14 
Anel Rodoviário BR-
262 c/ Av. José Cleto 

Universitário   19º52’18.7”S 43º56’53.1”W 

15 
Anel Rod. BR-040 
c/Av. Waldyr Emrich 

Betânia 2004 19º58’11.2”S 43º59’30.9”W 

16 
Av. Pedro II c/ Rua 
Além Paraíba – 
Estação Metrô 

Lagoinha 2008 19º54’44.6”S 43º56’30.7”W 

17 
Anel Rod. BR-040 c/ 
Rua Menotti Mucelli 

Santa Maria   19º56’40.7”S 44º00’27.3”W 

 Data não informada pelo órgão competente       Fonte: O autor (2017) 
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          Inicialmente são abordados os aspectos gerais com as principais causas 

prováveis das manifestações patológicas encontradas em cada passarela 

inspecionada, com registro fotográfico. Os possíveis tratamentos para a recuperação 

das mesmas são apresentados na sequência.    

 

 

5.1  Passarela 1 

 

          O sistema estrutural principal da Passarela 1 é composto por duas vigas em 

treliça metálica tipo Warren, com tabuleiro constituído por barras de aço carbono de 

seção retangular, apoiado em vigas principais de perfil I soldado, com vãos de 15 m, 

situando-se o seu tabuleiro a 5,70 m acima do eixo da pista. O tabuleiro em laje pré-

fabricada composta de vigotas em concreto e tijolo furado está apoiado no banzo 

inferior da treliça, cujo banzo superior é travado lateralmente por barras (Figura 90). 

 

Figura 90: Passarela 1: vista geral (a); vista do tabuleiro (b) 
    

(a)                                                                         (b) 

Fonte: O autor (2017) 

 

          As rampas de acesso são formadas por sistema de vigas duplas perfil I 

soldado, apoiadas nas extremidades e com piso também em laje pré-moldada. Os 

pilares de apoio das extremidades das treliças e das rampas são configurados como 

torres formadas por perfis tubulares contraventados, de seção quadrada, enquanto 

os apoios intermediários são formados por um único perfil I soldado. Os guarda 

corpos são em perfis tubulares de seção circular. 
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5.1.1. Manifestações patológicas e causas 
 

           De forma geral, a Passarela 1 apresenta uma pintura protetora um pouco 

desgastada, decorrente de atuação externa, como a poluição atmosférica, umidade 

e poeiras que se depositam sobre a superfície metálica. Outras patologias são 

identificadas (Figura 91). 

 

Figura 91: Patologias na Passarela 1: guarda corpo (a); bases de pilares (b);                
placas de base (c); banzo inferior (d) 

  

(a)                                                  (b)  
  

                                      (c)                                                      (d)             

Fonte: O autor (2017) 

 

a) Guarda corpo das rampas de acesso: estrutura inferior apresentam avançado 

grau de corrosão uniforme processada em toda a extensão da superfície, com 

perda de massa e diminuição da espessura do perfil. As causas são o acúmulo 

de lixos, obstruindo os pontos de drenagem e possibilitando o acúmulo de água 

no patamar, decorrentes da falta de manutenção e limpeza do local; 

b) Bases de pilares das rampas de acesso: apresentam início de corrosão causada 

por deficiência de drenagem, que promovem o acúmulo de umidade e sujeira; 

c) Placas de bases de pilares: há presença de corrosão localizada causada por 

deficiência de drenagem, inclusive presença de soldas descontínuas com 

reentrâncias e falta de tratamento anticorrosivo; 
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d)  Cantoneira de apoio da laje: presença de reentrâncias e corrosão generalizada 

em regiões de transição entre a cantoneira metálica de apoio e a laje de 

concreto. 

 

5.1.2. Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias   
 

      Para o tratamento das patologias encontradas nessa passarela, recomendam-se: 

 Limpeza e retirada manual de lixos nos patamares das rampas e desobstrução 

de pontos de drenagem; 

 Substituição dos perfis e telas metálicas de fechamento dos guarda corpos da 

rampa de acesso, que encontram-se em processo avançado de corrosão; 

 Reparo do acabamento de pontos de soldas descontínuas nas placas de bases 

de pilares e nas cantoneiras de apoio das lajes; 

 Limpeza e tratamento das superfícies de todas as peças metálicas (chapas, 

diagonais, montantes verticais, banzos, pilares, placas de base de pilares, 

corrimões, guarda corpo etc.), que apresentam corrosão, por meio de limpeza 

mecânica com escova rotativa elétrica;  

 Limpeza de poeira, poluição, óxidos, graxas, óleos, sais solúveis e remoção de 

tintas velhas e carepas de laminação e ferrugem, através de aplicação de uma 

demão de decapante e fosfatizante para aço carbono (removedor de ferrugem), 

com pincel ou spray na superfície da peça metálica, aguardando a reação que 

ocorre de 10 a 45 minutos, seguida do enxágue da peça, garantindo-se que todo 

o produto seja removido, por meio de hidrojateamento empregando somente 

água sob alta pressão (isenta de sais e inibidores de corrosão); 

 Vedação de frestas, cantos e depressões por meio de solda, mastique 

betuminoso, massa epóxi ou revestimentos anticorrosivos; 

 Aplicação em todas as peças metálicas da passarela, de uma demão de tinta de 

fundo anticorrosiva bicomponente de alto desempenho, com tinta primer 

epoximastic alumínio modificado, espessura 100 μm seca, com pistola a ar 

comprimido; 

 Aplicação em todas as peças metálicas da passarela, de duas demãos de tinta 

de acabamento bicomponente, com tinta poliuretânico acrílico alifático semi-

brilho, espessura 40 μm/demão seca, com pistola a ar comprimido; 
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 Todos os serviços de pintura devem ser realizados dentro das seguintes 

condições: umidade relativa do ar (UR) máxima: 85%; temperatura máxima da 

superfície: 52°C; temperatura mínima da superfície: 3°C acima do ponto de 

orvalho; temperatura ambiente: não deve ser feita nenhuma aplicação de tinta 

quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C; 

 Os testes de aderência utilizando os métodos de ensaio de corte em X ou em 

grade, estabelecidos na norma NBR-11003 (ABNT, 2009), devem ser efetuados 

após decorrido o tempo mínimo de secagem para repintura de cada demão. 

 

5.2  Passarela 2 

 

          O sistema estrutural da Passarela 2 é composto por uma estrutura superior 

treliçada em aço carbono tubular e estaiada acima da linha do tabuleiro (laje mista), 

com piso suspenso por pendurais nas treliças superiores, vão livre da travessia 

aproximado de 45 m e uma torre de sustentação com 20 m de altura de onde partem 

dois estais, e cobertura em tela metálica (Figura 92). 

 

Figura 92: Passarela 2: rampas de acesso (a); vista geral (b) 
  

(a)                                                                       (b)  

Fonte: O autor (2017) 

 

5.2.1  Manifestações patológicas e causas 

 

          A Passarela 2 apresenta a pintura protetora desgastada pelo tempo, em 

regiões expostas e não protegidas, decorrente de poluentes como monóxido e 

dióxido de carbono e dos particulados sólidos e poeiras, umidade e da falta de 

manutenção. Outras patologias são mostradas na Figura 93 e detalhadas a seguir. 
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 Tabuleiro central: a estrutura inferior e lateral do tabuleiro apresentam pontos 

isolados de corrosão localizada, mas sem perda na espessura do material; a 

pintura protetora está com aspecto sujo e escuro, decorrente de deposição de 

poluentes atmosféricos e poeiras e da falta de manutenção;  

 Bases de pilares: há presença de frestas entre arruela e placa de base sujeitas à 

corrosão, decorrentes do posicionamento inadequado e falta de aperto dos 

parafusos; 

 Estais: deve ser feita a monitoração constante dos estais;  

 Vigas principais do tabuleiro: apresentam pintura protetora com aspecto escuro e 

sujo, decorrente da deposição de poluentes atmosféricos. 

 

Figura 93: Patologias na Passarela 2: tabuleiro central (a); bases de pilares (b); estais (c); 
vigas principais do tabuleiro (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              (a)                                                        (b) 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                        (c)                                                       (d)  

Fonte: O autor (2017) 

 

5.2.2.  Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias  
 

       Para o tratamento das patologias encontradas nessa passarela, recomendam-

se: 
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 Em relação a estrutura das partes inferior e lateral do tabuleiro e vigas principais 

que apresentam pontos isolados de corrosão localizada, deverá ser feita a 

limpeza mecânica com escova rotativa elétrica. Em seguida recomenda-se o 

hidrojateamento com água sob alta pressão, para a retirada de poeira, poluição, 

óxidos, sais solúveis e remoção de tintas velhas e carepas de laminação em toda 

superfície da passarela; 

 Com relação a bases de pilares, que apresentam corrosão por frestas entre a 

arruela e a placa de base, deverá ser feito o reaperto dos parafusos e a limpeza 

mecânica com escova rotativa elétrica. Frestas, cantos e depressões de difícil 

pintura devem ser vedados por meio de solda, mastique betuminoso, massa 

epóxi ou selante epoxídico ou poliuretânico;  

 Em todas as peças metálicas da passarela, deve-se fazer a aplicação de uma 

demão de tinta primer epoximastic alumínio modificado, espessura de 100 μm 

seca, por meio de pistola a ar comprimido. Em seguida, a aplicação de duas 

demãos de tinta de acabamento poliuretânica acrílica alifática semi-brilho, com 

espessura 40 μm/demão, por meio de pistola a ar comprimido; 

Em relação aos sistemas de cabos que constituem os estais, necessitam de 

inspeção e manutenção detalhada e especializada, onde recomenda-se 

observar: 

 Nos estais é indispensável a verificação de ocorrências de perda de 

tensionamento, com necessidade de reapertos e retensionamento, verificação de 

umidade ou escape de graxa nos componentes da ancoragem, verificação se a 

rosca na ancoragem regulável está em posição correta, verificação do dano por 

afrouxamento, defeitos nos grampos das braçadeiras e deterioração dos 

neoprenes;  

 Nas bainhas externas verificar se há fissuramento longitudinal e transversal ou 

estufamento excessivo, assim como danos nas conexões com os amortecedores, 

inclusive seu estado de limpeza; 

 Verificar possíveis irregularidades no alinhamento dos cabos, incluindo 

ondulações ou abaulamentos, que podem ser identificados por meio de 

dispositivos óticos, imagem de vídeo. Caso necessário, deve-se recobrir os 

cabos com material polimérico ou fibra de vidro; 

 Nas ancoragens do tabuleiro, deve ser realizado o controle manual do aperto dos 

parafusos, e verificado o estado da proteção anticorrosiva, estanqueidade da 
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parte superior do tubo anti-vandalismo, tubo de drenagem das águas de 

infiltração e ocorrências de ferrugem sobre a placa de apoio dos estais. 

 

5.3  Passarela 3  
 

          O sistema estrutural principal da Passarela 3 é em treliça metálica tipo Warren 

em aço carbono tubular com tabuleiro inferior, vigamentos principais do tabuleiro 

(banzos) em aço carbono tubular retangular, pilares de seção circular em concreto 

armado, guarda corpo tubular metálico, cobertura em argamassa armada e laje 

mista de aço-concreto (Figura 94). 

 
Figura 94: Passarela 3: vista geral (a); vista do tabuleiro (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                                (b)    

Fonte: O autor (2017) 
 

5.3.1.  Manifestações patológicas e causas 
  
          A estrutura metálica da Passarela 3 apresenta grande quantidade de falhas e 

patologias identificadas visualmente, conforme ilustradas nas Figuras 95, 96 e 97 e 

listadas a seguir:  

 Desgaste total na pintura anticorrosiva de proteção;  

 Presença de corrosão uniforme e ausência de pintura em toda extensão inferior 

dos vigamentos dos tabuleiros das rampas de acesso;  

 Ausência de pontos de drenagem em toda a extensão do tabuleiro;  

 Presença de cantos vivos e superfícies fechadas que acumulam água (defeitos 

de projetos); 
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 Presença de corrosão generalizada em regiões de transição entre a cobertura e 

as ligações do banzo superior com diagonais, decorrente de infiltrações nas 

fissuras do concreto da cobertura;  

 Presença de corrosão puntiforme em bases de ligações das diagonais com o 

banzo inferior, apresentando perfurações que atravessam a espessura da chapa, 

com perda de massa e diminuição da espessura dos perfis. 

 
Figura 95: Patologias nos vigamentos inferiores das rampas de acesso 

 

 

 

 

                                              

                                                                                                                            

                                                                                                        (b) 

 

 

 

 
 

(a)                                                   (c)  

Fonte: O autor (2017) 
 

Figura 96: Patologias em bases de ligações das diagonais com o banzo inferior 

 

 

 

 

 

 

(a)                                            (b)                                             (c) 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 97: Patologias nas ligações das diagonais com o banzo superior e cobertura 

 

 

 

 

 

 

(a)                                    (b)  

Fonte: O autor (2017) 

5.3.2. Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias  

 

      Para o tratamento das patologias encontradas nessa passarela, recomendam-se: 

 Nos vigamentos dos tabuleiros das rampas de acesso e do vão principal (partes 

inferior e lateral), que apresentam corrosão uniforme e ausência de pintura, 

deverá ser feita a limpeza de óxidos, graxas, óleos e remoção de tintas velhas e 

carepas de laminação e ferrugem, por meio de aplicação de uma demão de 

decapante e fosfatizante para aço carbono (removedor de ferrugem), com pincel 

ou spray na superfície das peças metálicas, aguardando a reação que ocorre de 

10 a 45 minutos, em seguida, uma limpeza mecânica com escova rotativa 

elétrica em toda a extensão das vigas; 

 Devem ser previstos alguns pontos de drenagem no tabuleiro; 

 Devem ser eliminados os cantos vivos e as superfícies fechadas em elementos 

metálicos que acumulam água e sujeira; 

 As infiltrações em frestas e fissuras existentes nas regiões de transição entre a 

cobertura de concreto e ligações do banzo superior, devem ser tratadas e 

vedadas com argamassa impermeabilizante, mastique betuminoso e selante 

epoxídico, e a corrosão generalizada no aço deve ser tratada também; 

 Em relação a corrosão puntiforme existente nas bases de ligações das diagonais 

com o banzo inferior e nos guarda corpos, recomenda-se fazer a substituição dos 

perfis metálicos que encontram-se em processo avançado de corrosão; 

 Deve ser feita a preparação das superfícies dos elementos (chapas, diagonais, 

montantes verticais, banzos, corrimãos, guarda corpo etc.), que apresentam 

corrosão, por meio de limpeza mecânica com escova rotativa elétrica;  
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 É necessária a limpeza de poeira, poluição, óxidos, sais solúveis e carepas de 

laminação até atingir o grau de limpeza adequado, por meio de hidrojateamento 

empregando água sob alta pressão (isenta de sais e inibidores de corrosão);  

 Em todas as peças metálicas da passarela, deve-se fazer a aplicação de uma 

demão de tinta primer epoximastic alumínio modificado, espessura 100 μm seca, 

por meio de pistola a ar comprimido.  

Em seguida, recomenda-se a aplicação de duas demãos de tinta de acabamento 

poliuretânica acrílica alifática semi-brilho, com espessura 40 μm/demão e por 

meio de pistola a ar comprimido; 

 Em razão do quadro patológico avançado em que se encontra essa passarela, 

deve ser feito o fortalecimento de suas vigas de aço (banzos inferiores), por meio 

da aplicação de lâminas de CFRP fixadas na parte inferior dessas vigas por 

colagem de resina epóxi de alta resistência, visando reduzir a abertura de 

fissuras e deflexões estruturais, e aumentando a resistência à fadiga e a sua 

capacidade de carga de serviço.  

          No item 5.5.7 encontram-se algumas técnicas de fortalecimento de vigas 

de aço com aplicação de lâminas de CFRP, inclusive especificações de 

fabricantes de laminados. 

 

5.4   Passarela 4 

 

          O sistema estrutural da Passarela 4 é composto por duas vigas em treliças 

metálicas tipo Warren em aço carbono tubular, com vigamento inferior do tabuleiro 

em aço carbono, guarda corpo metálico sem tela, cobertura em fibra de vidro e laje 

mista de aço-concreto (Figuras 98 e 99).   

          A passarela compreende dois vãos centrais para transposições das vias, e 

sete trechos de rampas de acesso. 
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Figura 98: Vista geral da Passarela 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: O autor (2017) 

 
Figura 99: Localização da Passarela 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps (2017)           

5.4.1.  Manifestações patológicas e causas 
 

           A estrutura metálica da Passarela 4 apresenta grande quantidade e 

diversidade de falhas e patologias identificadas visualmente, conforme ilustradas nas 

Figuras 100, 101, 102 e 103. Os estados patológicos que se sobressaem são a 

corrosão acentuada das chapas metálicas dos perfis e avançado grau de 

deterioração da estrutura principal e de apoio do tabuleiro.  

          Foram verificadas variadas formas de corrosão (uniforme, puntiforme, alveolar, 

por placas, por frestas e em torno do cordão de solda), em elementos estruturais 

como pilares, vigamentos, diagonais, banzos superior e inferior e ligações.  

          A presença de cavidades, pites e desintegração total do material base estão 

presentes e perceptíveis na maioria do elementos metálicos expostos da passarela, 

com reduções de seções transversais dos perfis.   
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          Grande parte dos guarda corpos metálicos existentes encontram-se 

corroídos, danificados, retorcidos e soltos da estrutura principal. A cobertura em fibra 

apresenta-se quase toda solta, danificada e boa parte foi retirada. A iluminação da 

passarela encontra-se toda danificada com a presença de caixas e eletrodutos 

soltos na cobertura, inclusive toda a fiação foi furtada. Constatou-se a existência de 

reforços metálicos instalados provisoriamente, localizados logo abaixo das rampas 

de acesso, com função de cavaletes de sustentação e apoio dos tabuleiros, esses 

se encontram estruturalmente instáveis. A estrutura alcançou os avançados estágios 

patológicos principalmente pela falta de manutenção e ausência de reparos.            

          Observa-se que há graves problemas patológicos e falhas estruturais 

avançadas que podem provocar, a qualquer momento, colapsos parcial ou total de 

trechos da passarela, que demonstra não conseguir suportar o seu peso próprio, 

muito menos o peso dos pedestres que por ali transitam. 

 
Figura 100: Processo corrosivo avançado em ligações e bases de pilares 

           

 

 

 

 

 

 

(a)                                         (b)                                             (c)                             

Fonte: O autor (2017) 
 

Figura 101: Descascamento da pintura protetora nas chapas (a) e (b); corrosão nos 
elementos superiores (c) 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                               (b)                                             (c)  

Fonte: O autor (2017) 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Peso_pr%C3%B3prio&action=edit&redlink=1
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Figura 102: Corrosão generalizada e por pites em bases de ligações das diagonais com o 
banzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                             (b)                                              (c)                              

Fonte: O autor (2017)  

 

Figura 103: Cavaletes de apoio do tabuleiro instável (a); corrosão e desintegração total do 
material base das vigas (b); cobertura deteriorada (c) 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a)                                        (b)                                           (c) 

Fonte: O autor (2017) 

 

5.4.2.  Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias  
 

          Tendo-se verificado que a Passarela 4 encontra-se estruturalmente instável 

com avançados estágios patológicos e falhas estruturais como fraturas, fissuras ou 

trincas, desalinhamentos, desgastes, deformação excessiva e processo de corrosão 

generalizada e perceptível por praticamente todas as seções dos perfis e nos 

elementos de ligações soldadas, pode ocorrer, a qualquer momento, colapsos 

parcial ou total de trechos dessa estrutura. Por esses fatos é essencial uma rápida 

intervenção na passarela.  

          Existem, para esse caso, duas soluções a serem avaliadas e adotadas  

tecnicamente: 
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 1ª. Solução: Demolição total da passarela e substituição por outra passarela 

nova; 

 2ª. Solução: Reabilitação total da passarela, incluindo conjunto de atividades 

de recuperação, reforço, substituição e modificações em todos os elementos, 

tais como aumento da capacidade de carga da estrutura. 

           A primeira solução de substituição total da estrutura metálica requer menos 

trabalho e tempo se comparado com a segunda, uma vez que a reabilitação 

estrutural envolve projetos mais específicos e detalhados de reparos em vários 

componentes dessa estrutura.  

          Para uma reabilitação é necessário um conhecimento rigoroso das técnicas 

existentes, da duração da intervenção e dos resultados que se preveem obter e 

obviamente, dos custos globais incidentes em todas as etapas da recuperação, 

custos talvez muito onerosos, dependendo das técnicas ou processos de 

reabilitação ou substituição.      

      

5.5   Passarela 5 

 

          A Passarela estruturada em aço 5 apresenta um sistema estrutural treliçado 

isostático, composto por rampas de acesso e um vão central para transpor a 

avenida.  Sua laje é em concreto sobre chapa steel deck MF-50 com espessura de 8 

mm. A superestrutura dos vãos de transposição é constituída pela laje suportada por 

uma estrutura em treliça espacial em aço carbono tubular.  

          Ocorre variação no diâmetro do tubo de acordo com o comprimento do vão a 

ser vencido.  

          Além da treliça há perfil I longitudinal em todo o comprimento, nas 

extremidades das lajes e transversalmente em pontos de nós da treliça (Figura 104).  
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Figura 104: Passarela 5: vista geral (a); vista do tabuleiro central (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                        (b) 

Fonte: O autor (2017) 

 

          A superestrutura das rampas também é composta de lajes mista steel deck e 

perfil I longitudinal em todo o comprimento, nas extremidades das lajes e 

transversalmente nos apoios dos pilares. A mesoestrutura para suportar as 

estruturas de transposição, é composta por dois pórticos metálicos com quatro 

pilares metálicos em tubo, formando um retângulo contraventado por tubos 

inclinados unindo-os a dois pórticos de duas colunas. Os guarda corpos são em 

grade metálica com tela e a cobertura é em arco tubular com fechamento em tela 

metálica. 

 

5.5.1.  Manifestações patológicas e causas 
 

As principais manifestações patológicas e causas da Passarela 5 são citadas 

e mostradas nas Figuras 105 e 106. 

 As cantoneiras de apoio da laje steel deck: apresentam corrosão localizada nas 

emendas, causadas por defeitos na solda, decorrentes de penetração incompleta 

e com formação de pequenos vazios e fraturas no metal de solda; 

 As ligações de longarinas de perfil I apresentam corrosão localizada nos pontos 

de emenda e fraturas nas soldas, causadas por defeitos na execução da solda 

(soldas descontínuas); 

 Nas bases dos pilares há presença de corrosão uniforme em todo o conjunto 

formado por placas de base, enrijecedores, parafusos, porcas e arruelas, 

decorrentes da falta de proteção anticorrosiva; 
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 Nas emendas dos banzos com ligações parafusadas há falhas provenientes de 

erros ou incompatibilidade de projetos (falhas no gabarito de furação), inclusive a 

presença de corrosão localizada por frestas entre as chapas cobrejuntas e os 

flanges, não existindo entre os dois metais, um selante ou isolante elétrico. 

Nesses pontos existe o acúmulo de água;  

 Nas longarinas das rampas de acesso observa-se a presença de corrosão 

uniforme em toda a parte inferior dos vigamentos, e na treliça espacial tubular 

constatou-se a presença de corrosão localizada e por pites em grande parte dos 

elementos tubulares que compõem a estrutura principal. 

 

Figura 105: Patologias na Passarela 5: cantoneiras de apoio da laje steel deck (a); corrosão 
em ligações de vigas longarinas (b); corrosão nas bases de pilares (c) 

   

(a)                                      (b)                                         (c) 

Fonte: O autor (2017) 
 

Figura 106: Patologias na Passarela 5: emendas de banzos com ligações parafusadas (a) e 
(b); longarinas das rampas de acesso (c) 

   

                                 (a)                                       (b)                                       (c) 

Fonte: O autor (2017) 
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5.5.2.  Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias  
 

      Visando contribuir com a recuperação da Passarela 5, pode-se: 

 Melhorar o acabamento de pontos de soldas descontínuas nas cantoneiras de 

apoio das lajes e nas ligações de longarinas; 

 Frestas, cantos e depressões de difícil pintura devem ser vedados por meio de 

solda, mastique betuminoso, massa epóxi ou revestimentos anticorrosivos; 

 Limpeza e tratamento das superfícies de todas as peças metálicas (chapas, 

diagonais, montantes verticais, banzos, pilares, placas de base de pilares, 

corrimãos, guarda corpo etc.), que apresentam corrosão, por meio de limpeza 

mecânica com escova rotativa elétrica;  

 Limpeza de poeira, poluição, óxidos, graxas, óleos, sais solúveis e remoção de 

tintas velhas e carepas de laminação e ferrugem, por meio de aplicação de uma 

demão de decapante e fosfatizante para aço carbono (removedor de ferrugem), 

com pincel ou spray na superfície da peça metálica corroída, aguardando a 

reação que ocorre de 10 a 45  minutos, seguida de enxágue da peça, garantindo 

que todo o produto seja removido, por meio de hidrojateamento empregando 

somente água sob alta pressão (isenta de sais e inibidores de corrosão); 

 Nos pontos da passarela em que forem aplicados o escovamento mecânico para 

a retirada da corrosão, fazer a aplicação de uma demão de tinta de fundo 

anticorrosiva bicomponente de alto desempenho (tinta primer epoximastic 

alumínio modificado), com espessura de 100 μm seca), por meio de pistola a ar 

comprimido.  

 Após o hidrojateamento em todas as peças metálicas da passarela, fazer a 

aplicação geral de duas demãos de tinta de acabamento bicomponente (tinta 

poliuretânica acrílica alifática semi-brilho), com espessura de 40 μm/demão seca, 

por meio de pistola a ar comprimido. 

  

5.6   Passarela 6 

 

          Na Passarela 6 as superestruturas das rampas de acesso e dos vãos de 

transposição são compostas por lajes em concreto sobre chapa steel deck MF-50 

com espessura de 8mm, sendo suportadas por estruturas em vigas de perfil I 
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longitudinais em todo o comprimento, nas extremidades das lajes e transversalmente 

nos apoios dos pilares (Figura 107).  

          A mesoestrutura para suportar as estruturas de transposição é composta de 

pilares metálicos em perfis H e seção tubular circular e a mesoestrutura para 

suportar as rampas de acesso é composta de pilares tubulares. Os guarda corpos 

são em perfis tubulares de seção circular com fechamento em tela metálica. A 

cobertura do vão central é em policarbonato apoiado em perfis metálicos em arco. 

 

Figura 107: Passarela 6: vista geral (a); vista do tabuleiro central (b) 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a)                                                               (b)  

Fonte: O autor (2017) 

           

5.6.1.  Manifestações patológicas e causas 
 

          Na Passarela 6 constatou-se a existência de corrosão uniforme nas 

superfícies metálicas de vigas, escadas e ligações, decorrentes de falhas nas 

pinturas anticorrosiva e de acabamento e também da falta de manutenção periódica.         

As principais manifestações patológicas e suas causas são citadas e mostradas nas 

Figuras 108 e 109. 

 Nas regiões de apoio das longarinas, há a presença de corrosão por frestas 

(pontos de transição do concreto ao aço); 

 Em bases de pilares, existe a presença de corrosão uniforme em parafusos, 

porcas e arruelas, decorrente da falta de proteção anticorrosiva; 

 Em bases de pilares de sustentação da cobertura, existe a presença de corrosão 

generalizada e por pites no encontro das bases com cantoneiras da laje de piso, 

apresentando perfurações das chapas e perda de massa. 
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Figura 108: Patologias na Passarela 6: corrosão uniforme em longarinas (a); corrosão na 
parte inferior das escadas (b); corrosão em vigas das rampas de acesso (c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                              (b)                                              (c)  

Fonte: O autor (2017) 

 

Figura 109: Patologias na Passarela 6: região de apoio da longarina (a); base de pilar (b); 
pilar de sustentação da cobertura (c) 

   

(a)                                          (b)                                         (c)   

Fonte: O autor (2017) 

 

5.6.2.  Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias  
          

      São sugeridas as seguintes medidas para a recuperação da Passarela 6: 

 Nas bases de pilares de sustentação da cobertura, fazer a substituição do perfil 

metálico do trecho que apresenta perfurações nas chapas, inclusive das 

cantoneiras da laje de piso afetadas pela corrosão;  

 Frestas, cantos e depressões de difícil pintura devem ser vedados por meio de 

solda, mastique betuminoso, massa epóxi ou revestimentos anticorrosivos; 

 Limpeza mecânica e tratamento das superfícies das peças metálicas de vigas, 

escadas, ligações e bases de pilares que apresentam corrosão, por meio de 

escova rotativa elétrica; 

 Limpeza de poeira, poluição, óxidos, graxas, óleos, sais solúveis e remoção de 

tintas velhas e carepas de laminação e ferrugem, por meio de aplicação de uma 
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demão de decapante e fosfatizante para aço carbono (removedor de ferrugem), 

com pincel ou spray na superfície da peça metálica, aguardando a reação que 

ocorre de 10 a 45 minutos, seguida de enxágue da peça, garantindo que todo o 

produto seja removido, por meio de hidrojateamento empregando somente água 

sob alta pressão (isenta de sais e inibidores de corrosão); 

 Em superfícies da passarela que for aplicado o escovamento mecânico para a 

retirada da corrosão, fazer a aplicação de uma demão de tinta de fundo 

anticorrosiva bicomponente de alto desempenho (tinta primer epoximastic 

alumínio modificado) com espessura de 100 μm seca, por meio de pistola a ar 

comprimido;  

 Em todas as peças metálicas da passarela, fazer a aplicação geral de duas 

demãos de tinta de acabamento bicomponente (tinta poliuretânica acrílica 

alifática semi-brilho) com espessura de 40 μm/demão seca, por meio de pistola a 

ar comprimido. 

 

5.7   Passarela 7 

 
          A Passarela 7 caracteriza-se pelo sistema estrutural treliçado isostático 

semelhante ao da Passarela 5, possuindo rampas de acesso e um vão central para 

transpor a avenida.  A superestrutura dos vãos de transposição é constituída pela 

laje mista steel deck, suportada por uma estrutura em treliça espacial em aço 

carbono tubular (Figura 110). 

 

Figura 110: Vista geral da Passarela 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017) 
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          A superestrutura das rampas também é composta de lajes mista steel deck, e 

perfil I longitudinal em todo o comprimento.  Quatro pilares metálicos em tubo e dois 

pórticos metálicos de duas colunas suportam a mesoestrutura de transposição.  

          Os guarda corpos são em perfis tubulares de seção circular com fechamento 

em tela metálica.  

 

5.7.1.  Manifestações patológicas e causas  
 

          Nas regiões das ligações parafusadas, há corrosão localizada por frestas 

entre as chapas cobrejuntas e os flanges dos vigamentos, associada geralmente a 

diferença de aeração, pois no interior das frestas além da presença de água 

(eletrólito) há menos O2 (área anódica) do que na parte externa (área catódica) 

(Figura 111). 

          Também nas ligações soldadas da estrutura em treliça espacial tubular, onde 

está apoiado o tabuleiro central, constatou-se a presença de corrosão localizada e 

por pites em torno do cordão de solda, além disso, foram constatadas ausências de 

pontos de drenagem em toda a extensão do tabuleiro central, e a presença de 

cantos vivos e superfícies fechadas que acumulam água (Figura 111). 

 

Figura 111: Patologias na Passarela 7: corrosão em regiões de ligações parafusadas e 
soldadas 

  

   

Fonte: O autor (2017) 
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5.7.2.  Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias  
 

Algumas recomendações poderão melhorar a situação da Passarela 7 em 

termos de patologias:  

 Promover alguns pontos de drenagem no tabuleiro central; 

 Eliminar os cantos vivos e as superfícies fechadas em elementos metálicos, 

inclusive frestas nas ligações que acumulam água e sujeira, com vedação por 

meio de mastique betuminoso, massa epóxi ou revestimentos anticorrosivos; 

 Limpeza e tratamento das superfícies afetadas pela corrosão, por meio de 

limpeza mecânica com escova rotativa elétrica; 

 Limpeza de poeira, poluição, óxidos, graxas, óleos, sais solúveis e remoção de 

tintas velhas e carepas de laminação e ferrugem, por meio de aplicação de uma 

demão de decapante e fosfatizante para aço carbono (removedor de ferrugem), 

com pincel ou spray na superfície da peça metálica, aguardando a reação que 

ocorre de 10 a 45 minutos, seguida do enxágue da peça, garantindo que todo o 

produto seja removido, por meio de hidrojateamento empregando somente água 

sob alta pressão; 

 Nas superfícies da passarela em que for realizado o escovamento mecânico para 

a retirada da corrosão, fazer a aplicação de uma demão de tinta de fundo 

anticorrosiva bicomponente de alto desempenho (tinta primer epoximastic 

alumínio modificado com espessura de 100 μm seca) por meio de pistola a ar 

comprimido;  

 Em todas as superfícies metálicas da passarela, fazer a aplicação geral de duas 

demãos de tinta de acabamento bicomponente (tinta poliuretânica acrílica 

alifática semi-brilho), com espessura de 40 μm/demão seca, por meio de pistola a 

ar comprimido. 

 

5.8   Passarela 8 

 

          Na Passarela 8 as rampas de acesso e os vãos de transposição são 

compostos por lajes em concreto sobre chapa steel deck MF-50 com espessura de 

8mm, sendo suportadas por estruturas em vigas de perfil I longitudinal em todo o 

comprimento, nas extremidades das lajes e transversalmente nos apoios dos pilares 

(Figura 112).  
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          A mesoestrutura para suportar as estruturas de transposição é composta de 

pilares metálicos em perfis H e seção tubular circular, e a mesoestrutura para 

suportar as rampas de acesso é composta de pilares tubulares. Os guarda corpos 

são em perfis tubulares de seção circular com fechamento em tela metálica. A 

cobertura do vão central é em perfis metálicos em arco (Figura 112). 

 

Figura 112: Passarela 8: vista geral (a); vista do tabuleiro central (b) 

 
 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                  (b) 

                Fonte: O autor (2017) 

        

5.8.1.  Manifestações patológicas e causas 
 

          De forma geral, a corrosão atmosférica está presente em grande parte da 

superfície metálica da Passarela 8, ou seja, na parte inferior e laterais dos 

vigamentos principais e nas longarinas das rampas de acesso, inclusive há corrosão 

localizada por frestas entre as chapas cobrejuntas e os flanges, não existindo entre 

os dois metais, um selante ou isolante elétrico.   

          A pintura protetora da passarela apresenta no geral um aspecto escuro e sujo, 

decorrente da deposição de poluentes atmosféricos e poeira e também da falta de 

manutenções rotineiras.  

          Na Figura 113, ilustram-se as patologias encontradas nos vigamentos e 

elementos de ligações da passarela. 

 

 

 

 

 

 



131 
 

Figura 113: Patologias na Passarela 8:  corrosões atmosféricas localizadas e por frestas 
  

  

Fonte: O autor (2017) 

 

5.8.2.  Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias  
     

Para tratar essa passarela e controlar o avanço das patologias, sugerem-se 

os procedimentos: 

 Eliminar as frestas nas ligações que acumulam água e sujeira, com vedação por 

meio de mastique betuminoso, massa epóxi ou revestimentos anticorrosivos; 

 Executar a limpeza mecânica com escova rotativa elétrica das superfícies 

afetadas pela corrosão;  

 Limpar poeira, poluição, óxidos, graxas, óleos, sais solúveis e remoção de tintas 

velhas e carepas de laminação e ferrugem, por meio de aplicação de uma demão 

de decapante e fosfatizante para aço carbono (removedor de ferrugem), com 

pincel ou spray na superfície da peça metálica, aguardando a reação que ocorre 

de 10 a 45  minutos, seguida do enxágue da peça, garantindo que todo o produto 

seja removido, por meio de hidrojateamento empregando somente água sob alta 

pressão; 

 Nas superfícies da passarela em que for aplicado o escovamento mecânico para 

a retirada da corrosão, fazer a aplicação de uma demão de tinta de fundo 

anticorrosiva bicomponente de alto desempenho (tinta primer epoximastic 
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alumínio modificado), com espessura de 100 μm seca, por meio de pistola a ar 

comprimido;  

 Em todas as superfícies metálicas da passarela, fazer a aplicação geral de duas 

demãos de tinta de acabamento bicomponente (tinta poliuretânica acrílica 

alifática semi-brilho), com espessura de 40 μm/demão seca, por meio de pistola a 

ar comprimido. 

 

5.9   Passarela 9 

 

A Passarela 9 possui o sistema estrutural do vão principal  composto por duas 

vigas em treliça metálica tipo Warren com tabuleiro inferior, formadas por barras de 

aço carbono tubular apoiada em banzo inferior em seção retangular. A cobertura em 

argamassa armada e a laje é mista de aço-concreto (Figura 114). 

Os vãos localizados no canteiro central da avenida, que fazem a interligação 

das rampas de acesso ao vão principal, são formados por duas treliças metálicas 

tipo Warren em aço carbono tubular e o tabuleiro inferior é de laje steel deck com 

chapa MF-50 e espessura de 8 mm, apoiado em pilares metálicos de perfis tubulares 

de seção circular. As rampas de acesso são formadas por sistema de vigas duplas 

perfis I soldados e piso em laje steel deck. Os guarda corpos são em perfis tubulares 

de seção circular sem fechamento lateral (Figura 114).  

 

Figura 114: Passarela 9: vista geral (a); vista do tabuleiro central (b) 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                      (b) 

           Fonte: O autor (2017) 
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5.9.1.  Manifestações patológicas e causas 
 

          Na Passarela 9, as bases de pilares do guarda-corpo apresentam corrosão 

por pites (puntiforme) em pontos localizados na superfície da chapa, produzindo 

cavidades que atravessam a espessura do metal, causada por acúmulo de água e 

inexistência de furos de drenagem (Figura 115).  

          Verificou-se corrosão localizada por frestas entre as vigas com as ligações, 

causadas por defeitos na execução da solda e presença de frestas que acumulam 

água e sujeira. A pintura protetora, em alguns locais apresenta um aspecto sujo e 

escuro, decorrente de deposição de poluentes atmosféricos e poeiras. Em locais de 

apoio das cantoneiras entre a laje e a vigas longarinas de perfil I, existe a presença 

de corrosão por frestas (Figura 116). 

 

Figura 115: Patologias na Passarela 9: corrosão puntiforme em bases de pilares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor (2017) 

           

Figura 116: Patologias na Passarela 9: corrosão localizada por frestas em ligações 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017) 
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5.9.2.  Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias  
 

Os seguintes procedimentos podem ser adotados para o controle das 

patologias na Passarela 9: 

 Prever pontos de drenagem localizados na superfície da chapa onde existe o 

acúmulo de água; 

 Eliminar todas as frestas nas ligações que acumulam água e sujeira, com 

vedação por meio de mastique betuminoso, massa epóxi ou revestimentos 

anticorrosivos; 

 Executar a limpeza mecânica com escova rotativa elétrica das superfícies 

afetadas pela corrosão;  

 Limpeza de poeira, poluição, óxidos, graxas, óleos, sais solúveis e remoção de 

tintas velhas e carepas de laminação e ferrugem, por meio de aplicação de uma 

demão de decapante e fosfatizante para aço carbono (removedor de ferrugem), 

com pincel ou spray na superfície da peça metálica, aguardando a reação que 

ocorre de 10 a 45 minutos, seguida do enxágue da peça, garantindo que todo o 

produto seja removido, por meio de hidrojateamento empregando somente água 

(isenta de sais e inibidores de corrosão), sob alta pressão;  

 Nas superfícies da passarela em que for realizado o escovamento mecânico para 

a retirada da corrosão, fazer a aplicação de uma demão de tinta de fundo 

anticorrosiva bicomponente de alto desempenho (tinta primer epoximastic 

alumínio modificado), com espessura de 100 μm seca, por meio de pistola a ar 

comprimido;  

 Em todas as superfícies metálicas da passarela, fazer a aplicação geral de duas 

demãos de tinta de acabamento bicomponente (tinta poliuretânica acrílica 

alifática semi-brilho), com espessura de 40 μm/demão seca, por meio de pistola a 

ar comprimido. 

 

5.10. Passarela 10 

 

          A Passarela 10 caracteriza-se em sistema estrutural treliçado isostático 

semelhante ao da Passarela 5, possuindo rampas de acesso e um vão central para 

transpor a avenida, com laje mista steel deck, suportada por estrutura em treliça 

espacial em aço carbono tubular (Figura 117).  
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          A superestrutura das rampas é composta de perfil I longitudinal em todo o 

comprimento e lajes mista steel deck.  Quatro pilares metálicos em tubo e dois 

pórticos metálicos de duas colunas suportam a mesoestrutura de transposição.  

          Os guarda corpos são em grade metálica com tela. A cobertura é em arco 

tubular com fechamento em tela metálica (Figura 117). 

 

Figura 117: Passarela 10: vista do tabuleiro central (a); vista geral (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                  (b)  

Fonte: O autor (2017) 

           

5.10.1. Manifestações patológicas e causas 
 

          Como ilustrado na Figura 118, nas ligações parafusadas, além de constatar-se 

a existência da corrosão localizada por frestas entre as chapas cobrejuntas e os 

flanges, verificou-se a ocorrência de folga nos furos dos parafusos e cantos vivos 

(falhas no gabarito de furação), proveniente de uma etapa de projeto ineficiente. 

 

Figura 118: Patologias na passarela 10: corrosão localizada por frestas 

  

(a)                                          (b) 

Fonte: O autor (2017) 
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      Outras patologias foram detectadas e podem ser vistas nas Figuras 119 e 

120: 

 Falhas na pintura: presença de alvéolos indicando perda de massa do substrato, 

originados pela aplicação da primeira demão com película muito fina em meios 

poluentes e agressivos, ocorrendo o descascamento da tinta na superfície e 

proporcionando a oxidação precoce na superfície pintada (Figura 119-a); 

 Falhas na solda e cantos vivos: descontinuidades na solda com a presença de 

pequenos orifícios e fraturas, ocorrendo infiltrações e consequente corrosão na 

chapa do perfil (Figura 119-b); 

 Falhas na selagem das juntas: durante a execução e instalação das juntas de 

dilatação do piso da laje, (tipo JEENE JJ2540VV EPDM), os lábios poliméricos 

(concreto polímérico à base de resinas epoxídicas de alta resistência), que 

deveriam preencher e reforçar as bordas e manter a vedação das juntas, 

provavelmente não foram executados corretamente, ocasionando infiltrações e 

acúmulo de água na interface com o perfil metálico (Figura 119-c); 

 Base de pilares: presença de muita terra e lama na parte superior, contribuindo 

para a ocorrência de corrosão na chapa, nos enrijecedores e parafusos, 

consequência do nível baixo da base de concreto em relação ao terreno (Figura 

120-a); 

 Falhas na pintura: a superfície da tinta apresenta-se áspera como lixa, causadas 

pela contaminação com abrasivos e poeira e também da aplicação incorreta da 

tinta de fundo anticorrosiva com pistola a ar comprimido (pulverização seca). 

Existe também diferença nas espessuras das tintas aplicadas e presença de 

manchas de oxidação oriundas do substrato (Figura 120-b). 

 

Figura 119: Patologias na Passarela 10 
   

    (a)                                               (b)                                            (c)  

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 120: Patologias na passarela 10 

  

                                                      (a)                                             (b)         

Fonte: O autor (2017) 
 

5.10.2. Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias  
 

Recomendam-se as seguintes medidas para o controle das patologias da  

Passarela 10: 

 Eliminar todas as frestas nas ligações entre as chapas cobrejuntas e os flanges, 

e nas folgas dos gabaritos de furação dos parafusos, com vedação por meio de 

mastique betuminoso, massa epóxi ou revestimentos anticorrosivos; 

 Eliminar as descontinuidades na solda, melhorando o acabamento nas regiões 

de união dos perfis soldados, inclusive deve ser feito o reaperto dos parafusos 

nas ligações. Caso haja suspeição sobre a qualidade das ligações soldadas, 

pode-se executar um ensaio não destrutivo por líquido penetrante, para verificar 

a situação da ligação; 

 Corrigir as falhas na selagem das juntas, fazendo a substituição das juntas de 

dilatação danificadas do piso da laje por juntas JEENE JJ2540VV EPDM, 

inclusive o acabamento dos lábios poliméricos, reforçando suas bordas para 

manter a vedação das juntas;  

 Fazer a limpeza e manutenção no entorno das bases de pilares, com o 

rebaixamento do nível do terreno; 

 Limpeza e tratamento das superfícies de peças metálicas que apresentam 

corrosão, por meio de limpeza mecânica com escova rotativa elétrica;  

 Limpeza de poeira, poluição, óxidos, graxas, óleos, sais solúveis e remoção de 

tintas velhas e carepas de laminação e ferrugem, por meio de aplicação de uma 

demão de decapante e fosfatizante para aço carbono (removedor de ferrugem), 

com pincel ou spray na superfície da peça metálica, aguardando a reação que 

ocorre de 10 a 45 minutos, seguida do enxágue da peça, garantindo que todo o 
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produto seja removido, através de hidrojateamento empregando somente água 

sob alta pressão; 

 Nos pontos da passarela que foi realizado o escovamento mecânico para a 

retirada da corrosão, fazer a aplicação de uma demão de tinta de fundo 

anticorrosiva bicomponente de alto desempenho (tinta primer epoximastic 

alumínio modificado), com espessura de 100 μm seca, por meio de pistola a ar 

comprimido; 

 Após o hidrojateamento em todas as peças metálicas da passarela, fazer a 

aplicação geral de duas demãos de tinta de acabamento bicomponente (tinta 

poliuretânica acrílica alifática semi-brilho), com espessura de 40 μm/demão seca, 

por meio de pistola a ar comprimido;   

 Realizar vistorias rotineiras e manutenções corretivas na passarela em intervalos 

de tempo não superiores a dois anos. 

 

5.11. Passarelas 11 e 12 

 

          A estrutura do vão central foi concebida com duas vigas treliçadas do tipo 

Warren, invertidas e contínuas, com contraventamento superior. O piso formado por 

laje mista de aço e concreto, fôrma de aço incorporada tipo steel deck MF-50 com 

espessura de 0,8 mm, sendo essa laje ligada às transversinas por conectores de 

cisalhamento de pinos com cabeça. As seções transversais das passarelas, nos 

apoios e no vão, com largura da travessia de 2,70 m, são compostas por banzos 

superiores, inferiores, diagonais e contraventamentos em tubos de aço carbono de 

seção circular sem costura tipo VMB-350 (Figuras 121 e 122).  

          As transversinas que ligam os banzos inferiores são formadas por tubos de 

aço carbono de seção quadrada tipo VMB 350. As travessas de apoio são formadas 

por dois tubos retangulares justapostos e ligados por solda.  Os pilares são formados 

por tubos de aço carbono de seção circular preenchido com concreto. Os corrimões 

são em aço tubular não estrutural tipo VMB-250.   

          As ligações soldadas das diagonais com o banzo inferior e com o banzo 

superior são do tipo K com afastamento. As ligações de continuidade dos banzos 

inferior e superior são do tipo flangeadas circulares, constituídas por duas placas de 

flange, ligadas por solda de filete nas extremidades e unidas por parafusos, arruelas 

e porcas (Figuras 121 e 122).  
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Figura 121: Vista geral da Passarela 11 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor (2017) 

 

Figura 122: Vista geral da Passarela 12 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Fonte: O autor (2017)   
      

5.11.1. Manifestações patológicas e causas  
 

Nas Passarelas 11 e 12 foram detectadas as patologias relacionadas a 

seguir, e mostradas na Figura 123: 

 Rampas de acesso: presença de corrosão uniforme em toda a parte inferior dos 

vigamentos (transversinas, longarinas, travessas de apoio e ligações), decorrente 

de falhas na pintura de proteção anticorrosiva. Nas emendas de vigas longarinas 

com ligações parafusadas, há presença de corrosão localizada por frestas entre 

as chapas cobrejuntas e os flanges, não existindo entre os dois metais um 

selante ou isolante elétrico;  

 Vão central: Nas ligações dos banzos inferior e superior, há presença de 

corrosão localizada por frestas entre os flanges, não existindo entre elas um 

selante ou isolante elétrico. Nas extremidades compostas por parafusos, arruelas 
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e porcas, há existência de corrosão uniforme, decorrente também da falta de 

proteção anticorrosiva. Verificou-se o acúmulo de lixos, vegetação e solo, 

obstruindo os pontos de drenagem e possibilitando o acúmulo de água, 

decorrentes da falta de manutenção e limpeza do local; 

 Elementos das vigas treliçadas do vão central: presença de corrosão uniforme 

em toda a sua extensão, decorrente da falta de proteção anticorrosiva e falhas na 

pintura de acabamento; 

 Elementos do guarda corpo e vigamentos das rampas de acesso: as telas 

metálicas de fechamento estão danificadas, consequências do vandalismo.  

A estrutura inferior cantoneira apresenta avançado grau de corrosão uniforme, 

com perda de massa e diminuição da espessura do perfil.  

Verificaram-se falhas de pintura nas vigas metálicas, decorrentes de pulverização 

seca, diferença nas espessuras das tintas aplicadas, presença de manchas de 

oxidação e descascamento do filme, oriundos da falta de aderência do substrato; 

 Placas base de pilares dos guarda-corpos e ligações parafusadas: falhas 

oriundas de erros ou incompatibilidade de projetos (falhas no gabarito de 

furação), proveniente de uma etapa de projeto ineficiente. 

 

          De forma geral, a corrosão atmosférica está presente em grande parte das  

superfícies metálicas dessas passarelas, onde a pintura protetora apresenta no geral 

um aspecto sujo e afetado pela corrosão uniforme, decorrente de falhas na pintura 

(diferença nas espessuras das tintas aplicadas, escorrimento, enrugamento, 

descascamento e manchas de oxidação oriundas do substrato), deposição de 

poluentes atmosféricos e poeiras e também da falta de manutenções rotineiras. 

          Constatou-se também que essas passarelas apresentam vibrações 

perceptíveis na direção vertical, que podem ser facilmente sentidas pelo caminhar 

dos pedestres. Esse assunto foi apresentado no item 3.6, sendo que a norma     

NBR 6118 (ABNT, 2014), prescreve uma frequência crítica de 4,5 Hz para o caso de 

estruturas de passarelas de pedestres. Nesse caso, deve ser realizada uma 

avaliação numérica do desempenho de cada passarela, utilizando os estados limites 

de serviço referentes a vibrações, ou seja, um estudo da análise dinâmica das 

passarelas com a finalidade de contornar esse problema, seja pelo enrijecimento das 

passarelas, ou pela instalação de amortecedores adequados para a minimização ou 

eliminação dos problemas de vibrações encontrados nessas estruturas tubulares 
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Figura 123: Patologias nas Passarelas 11 e 12 
   

(a)                                              (b)                                           (c)  

   

                      (d)                                              (e)                                           (f)   

   

                         (g)                                             (h)                                           (i)      

Fonte: O autor (2017) 

           

5.11.2. Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias  
 

Visando a recuperação das Passarelas 11 e 12, podem-se adotar as  

seguintes  medidas para o controle das patologias: 

 Todas as peças metálicas corroídas e danificadas, que compõem os guarda 

corpos (cantoneiras e telas), devem ser substituídas por outras peças novas e 

com pintura anticorrosiva;  

 Devem ser eliminadas todas as frestas nas ligações entre as chapas cobrejuntas 

e os flanges, nas folgas dos gabaritos de furação dos parafusos e também nas 

ligações flangeadas dos banzos inferior e superior, com vedação por meio de 

mastique betuminoso, massa epóxi ou revestimentos anticorrosivos; 
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 Devem ser providenciadas manutenção e limpeza geral do patamar do vão 

central e do vão entre a treliça tubular e o guarda corpo, com a retirada de 

sujeiras e restos vegetais e desobstrução de pontos de drenagem;  

 Eliminar as descontinuidades na solda, melhorando o acabamento nas regiões 

de união dos perfis tubulares soldados, inclusive deve ser feito o reaperto dos 

parafusos nas ligações. Caso haja suspeição sobre a qualidade das ligações 

soldadas, pode-se executar ensaio não destrutivo por líquido penetrante, para 

verificar a situação da ligação;  

 Limpeza e tratamento das superfícies de peças metálicas que apresentam 

corrosão, por meio de limpeza mecânica com escova rotativa elétrica;  

 Limpeza de poeira, poluição, óxidos, graxas, óleos, sais solúveis e remoção de 

tintas velhas e carepas de laminação e ferrugem, por meio de aplicação de uma 

demão de decapante e fosfatizante para aço carbono (removedor de ferrugem), 

com pincel ou spray na superfície da peça metálica, aguardando a reação que 

ocorre de 10 a 45 minutos, seguida do enxágue da peça, garantindo que todo o 

produto seja removido, através de hidrojateamento empregando somente água 

sob alta pressão;  

 Nos pontos da passarela em que foi realizado o escovamento mecânico para a 

retirada da corrosão, fazer a aplicação de uma demão de tinta de fundo 

anticorrosiva bicomponente de alto desempenho (tinta primer epoximastic 

alumínio modificado), com espessura de 100 μm seca, por meio de pistola a ar 

comprimido; 

 Após o hidrojateamento em todas as peças metálicas da passarela, fazer a 

aplicação geral de duas demãos de tinta de acabamento bicomponente (tinta 

poliuretânica acrílica alifática semi-brilho), com espessura de 40 μm/demão seca, 

por meio de pistola a ar comprimido;   

 Realizar vistorias rotineiras e manutenções corretivas nas passarelas em 

intervalos de tempo não superiores a dois anos. 

 

5.12. Passarela 13 

 

          A Passarela 13 em estrutura metálica, caracteriza-se por ser um sistema 

estrutural treliçado isostático semelhante ao das Passarelas 5 e 10, possuindo 

rampas de acesso e um vão central para transpor a avenida, com laje mista steel 
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deck, suportada por estrutura em treliça espacial em aço carbono tubular de seção 

circular sem costura tipo VMB-350 (Figura 124). 

          A superestrutura das rampas é composta de perfil I longitudinal em todo o 

comprimento e lajes mista steel deck MF-50.  Quatro pilares metálicos em tubo de 

aço carbono tubular de seção circular e dois pórticos metálicos de duas colunas 

suportam a mesoestrutura de transposição central.  

          Os guarda corpos são em grade metálica com tela. A cobertura é em arco 

tubular com fechamento em tela metálica (Figura 124). 

 

Figura 124: Vista geral da Passarela 13 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017)        
    

5.12.1. Manifestações patológicas e causas 
 

Na estrutura da Passarela 13 foram detectadas as patologias a seguir, sendo 

que algumas delas  estão mostradas na Figura 125.    

 Estrutura tubular da cobertura: corrosão localizada nas ligações e ocorrência de 

corrosão uniforme em toda a superfície metálica, pela falta de proteção 

anticorrosiva e falhas na pintura;  

 Emendas de vigas longarinas em ligações parafusadas: presença de corrosão 

localizada por frestas entre as chapas cobrejuntas e os flanges; 

 Rampas de acesso: presença de corrosão uniforme em todas as partes inferior e 

lateral dos vigamentos (transversinas, longarinas, travessas de apoio e ligações), 

decorrente da falta de proteção anticorrosiva e falhas na pintura;  

 Elementos do guarda corpo das rampas de acesso: a estrutura inferior cantoneira 

apresenta avançado grau de corrosão uniforme, com perda de massa e 

diminuição da espessura do perfil;  
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 Placas de base de pilares: falhas provenientes de erros ou incompatibilidade de 

projetos (falhas no gabarito de furação), com acúmulo de água nos vazios e 

ocorrência de corrosão por frestas.  

 
Figura 125: Patologias na Passarela 13 

   

(a)                                      (b)                                            (c)    

   

                             (d)                                       (e)                                            (f)   

Fonte: O autor (2017) 

5.12.2. Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias   
 

Para o controle das manifestações patológicas da estrutura da Passarela 13, 

recomendam-se os seguintes procedimentos: 

 Todas as peças metálicas danificadas dos guarda corpos (cantoneiras e telas) e 

da estrutura tubular da cobertura devem ser substituídas por outras peças novas 

e aplicação de pintura anticorrosiva;  

 Devem ser eliminadas todas as frestas nas ligações entre as chapas cobrejuntas 

e os flanges das vigas longarinas e nas folgas dos gabaritos de furação dos 

parafusos, com vedação por meio de mastique betuminoso, massa epóxi ou 

revestimentos anticorrosivos; 

 Eliminar as descontinuidades na solda, melhorando o acabamento nas regiões 

de união dos perfis tubulares soldados, inclusive deve ser feito o reaperto dos 

parafusos nas ligações. Caso haja suspeição sobre a qualidade das ligações 
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soldadas, pode-se executar ensaio não destrutivo por líquido penetrante, para 

verificar a situação da ligação;  

 Limpeza e tratamento das superfícies de peças metálicas que apresentam 

corrosão, por meio de limpeza mecânica com escova rotativa elétrica;  

 Limpeza de poeira, poluição, óxidos, graxas, óleos, sais solúveis e remoção de 

tintas velhas e carepas de laminação e ferrugem, com aplicação de uma demão 

de decapante e fosfatizante para aço carbono (removedor de ferrugem), com 

pincel ou spray na superfície da peça metálica, aguardando a reação que ocorre 

de 10 a 45  minutos, seguida do enxágue da peça, garantindo que todo o produto 

seja removido, através de hidrojateamento empregando somente água sob alta 

pressão; 

 Nos pontos da passarela que passaram por escovamento mecânico para a 

retirada da corrosão, fazer a aplicação de uma demão de tinta de fundo 

anticorrosiva bicomponente de alto desempenho (tinta primer epoximastic 

alumínio modificado), com espessura de 100 μm seca, por meio de pistola a ar 

comprimido; 

 Após o hidrojateamento e secagem de todas as peças metálicas da passarela, 

fazer a aplicação geral de duas demãos de tinta de acabamento bicomponente 

(tinta poliuretânica acrílica alifática semi-brilho), com espessura de 40 μm/demão 

seca, por meio de pistola a ar comprimido;   

 Realizar vistorias rotineiras e manutenções corretivas na passarela em intervalos 

de tempo não superiores a dois anos. 

 

5.13. Passarela 14 

 

         Trata-se de uma passarela em estrutura metálica com sistema estrutural 

isostático. A passarela possui rampas de acesso, um vão central para transpor a 

rodovia e dois vãos para transpor as vias de serviço. O vão para transpor a rodovia 

tem comprimento de 50,80 m e largura de 2,75 m. As rampas de acesso tem 

extensão de 98,00 m, dividido em duas rampas de largura de 1,80 m (Figura 126).  

          A laje da passarela é em concreto sobre steel deck MF-50. A superestrutura 

dos vãos de transposição é constituído pela laje suportada por estrutura em treliça 

espacial em  tubos  em  aço  carbono  tubular  de   seção  circular  sem  costura  tipo  
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VMB-350. Além da treliça, há perfil I longitudinal em todo o comprimento, com altura 

aproximada de 0,40 m, nas extremidades das lajes e transversalmente em pontos de 

nós da treliça (Figura 126). 

 

Figura 126: Vista geral da Passarela 14: vão central (a); rampas de acesso (b) 
  

(a)                                                                      (b) 

Fonte: O autor (2017) 

           

          A mesoestrutura para suportar as estruturas de transposição é composta por 

dois pórticos metálicos com quatro pilares em tubo de aço carbono tubular de seção 

circular sem costura tipo VMB-350, formando um retângulo com distâncias de      

2,30 m x 2,35 m, contraventados por tubos inclinados, unindo-os, e dois pórticos de 

duas colunas.  

          A mesoestrutura para suportar as rampas é composta por pilares tubulares. 

Os guarda corpos são em grade metálica com tela, e a cobertura é em arco tubular 

com fechamento em tela metálica.  

          Nas Figuras 127, 128 e 129, mostram-se os esquemas longitudinal do vão 

central, das rampas de acesso e dos pórticos, respectivamente, da Passarela 14. 
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Figura 127: Esquema longitudinal do vão central – Passarela 14 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SREMG/DNIT (2013) 

 

Figura 128: Esquema longitudinal das rampas de acesso – Passarela 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SREMG/DNIT (2013) 

 

Figura 129: Esquema dos pórticos metálicos contraventados – Passarela 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SREMG/DNIT (2013) 
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5.13.1. Manifestações patológicas e causas 
 

          De forma geral, a corrosão atmosférica está presente em boa parte da 

superfície metálica dessa passarela, onde a pintura protetora apresenta um aspecto 

sujo e a estrutura está afetada pela corrosão uniforme, decorrente de falhas na 

pintura (descascamento e manchas de oxidação oriundas do substrato), deposição 

de poluentes atmosféricos e também da falta de manutenções rotineiras. 

          Observa-se na Figura 130 que as telas metálicas de fechamento dos guarda 

corpos estão danificadas, consequência do vandalismo.  

           

Figura 130: Patologias na Passarela 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   (a)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   (b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  (c) 

(a)                                         
 

(b)                                                               ( c ) 

 
                    (d) 

 
                     (e)  

 
                    (f) 
 

 
 

                         (g)                                                 (h)                                                (i)              

Fonte: O autor (2017) 
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Constatou-se a presença de corrosão galvânica entre o metal do guarda corpo e os 

elementos de fixação (parafusos, porcas e arruelas).   

          Verificaram-se falhas de pintura, falhas na solda, furo no perfil entre a alma e o 

flange superior da viga longarina da rampa de acesso, inclusive corrosão localizada 

em vigas metálicas e nos pilares das rampas de acesso, com a presença de 

manchas de oxidação, pites nas chapas e descascamento do filme protetor, oriundo 

da falta de aderência do substrato.  

          Observou-se também a existência da corrosão localizada nas ligações 

soldadas da estrutura tubular da cobertura do vão principal da passarela (Figura 

130). 

 

5.13.2. Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias   
 

Para o controle das patologias da estrutura da Passarela 14, recomendam-se 

os seguintes procedimentos: 

 Todas as peças metálicas danificadas dos guarda-corpos (cantoneiras e telas) 

devem ser substituídas por outras peças novas com aplicação de pintura 

anticorrosiva; 

 Deve-se eliminar o tronco de árvore que força o tabuleiro da rampa de acesso 

(Figura 130-d); 

 Devem ser eliminadas todas as frestas nas ligações entre o metal do guarda 

corpo e os elementos de fixação, devendo ser vedadas por meio de um material 

selante ou isolante elétrico; 

  Eliminar as descontinuidades na solda, melhorando o acabamento nas regiões 

de união dos perfis das vigas das rampas, inclusive deve ser feito o reaperto dos 

parafusos; 

 Executar a limpeza e tratamento das superfícies de peças metálicas que 

apresentam corrosão, por meio de limpeza mecânica com escova rotativa 

elétrica;  

 Remover poeira, poluição, óxidos, graxas, óleos, sais solúveis, tintas velhas e 

carepas de laminação e ferrugem, por meio de aplicação de uma demão de 

decapante e fosfatizante para aço carbono (removedor de ferrugem), com pincel 

ou spray na superfície da peça metálica afetada, em seguida enxaguar todas as 
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peças, garantindo que todo o produto seja removido, por meio de 

hidrojateamento com água sob alta pressão; 

 Após o hidrojateamento e a secagem de todas as peças metálicas da passarela, 

fazer a aplicação de uma demão de tinta de fundo anticorrosiva bicomponente de 

alto desempenho (tinta primer epoximastic alumínio modificado), com espessura 

de 100 μm seca, por meio de pistola a ar comprimido; 

  A etapa final de recuperação da passarela, consiste na aplicação geral de duas 

demãos de tinta de acabamento bicomponente (tinta poliuretânica acrílica 

alifática semi-brilho), com espessura de 40 μm/demão seca, por meio de pistola a 

ar comprimido, em todas as peças da passarela estruturada em aço; 

 Realizar vistorias rotineiras com manutenções corretivas e preventivas na 

passarela, em intervalos de tempo não superiores a dois anos. 

 

5.14. Passarela 15 

 
          A estrutura principal da Passarela 15, que compreende os dois vãos centrais, 

localizados nas transposições da BR-040 e Via do Minério, juntamente com as 

rampas de acesso, é formada por duas treliças metálicas tipo Warren em aço 

carbono tubular retangular e tabuleiro inferior em laje Steel Deck, apoiado em vigas 

metálicas transversais, e pilares metálicos em perfis tubulares de seção circular 

(Figuras 131, 132 e 133). 

 
Figura 131: Vista geral da Passarela 15: trecho Via do Minério (a); rampas de acesso (b) 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                              (b) 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 132: Localização da Passarela 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Google Maps (2017) 
 

Figura 133: Vista geral da Passarela 15: trecho BR-040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017)   

 

           

          Os guarda corpos são formados por três tubos paralelos á meia altura 

soldados nas treliças e cobertura em telhas metálicas zincadas. A passarela 

compreende dois vãos centrais para transposições das vias, duas rampas de 

acesso, sendo uma com cinco trechos e outra com dois trechos cada, e outro trecho 

de acesso em escada (Figuras 131, 132 e 133). 

 

5.14.1. Manifestações patológicas e causas 

 

A estrutura metálica da passarela apresenta grande quantidade e diversidade 

de falhas e patologias identificadas visualmente, conforme ilustradas nas figuras 134 
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e 135. Os estados patológicos que se sobressaem são a corrosão acentuada das 

chapas metálicas dos perfis com avançado grau de deterioração da estrutura 

principal das rampas de acesso.  

Verificaram-se variadas formas de corrosão localizada, por frestas e em torno 

do cordão de solda dos perfis compostos das treliças, nas ligações das treliças com 

os pilares das rampas de acesso, corrosão generalizada ao longo da superfície de  

diagonais e banzos, e também nas ligações dos banzos com as diagonais das 

treliças, onde existe acúmulo de sujeiras e águas pluviais.  

Em placas de bases dos pilares, parafusos e porcas, também foram 

constatadas a presença de corrosão localizada.   

A presença de cavidades, pites e desintegração total do material base estão 

presentes e perceptíveis na maioria do elementos metálicos expostos das rampas de 

acesso da passarela, com reduções de seções transversais dos perfis. Grande parte 

dos guarda corpos metálicos das rampas de acesso encontram-se corroídos, 

danificados, retorcidos e soltos da estrutura principal.  

A iluminação da passarela encontra-se toda danificada com caixas e 

eletrodutos soltos na cobertura, inclusive toda a fiação da rede elétrica foi furtada. 

Constatou-se que parte da treliça lateral de um trecho da rampa de acesso foi 

totalmente danificada e destruída, por colisão de veículo (Figura 134-a). 

Em determinados locais, as chapas dos perfis das calhas, telhas e pontos de 

saídas das águas da cobertura apresentam cavidades, pites e desintegração total do 

material base, proporcionando infiltrações diretas nos elementos superiores das 

treliças metálicas.  

Nos elementos de travamento superior, banzos superiores e inferiores, existe 

a presença de corrosão por frestas em torno da solda descontínua, decorrentes de 

infiltrações da cobertura.  

Verifica-se a ausência de pontos de drenagem em a toda extensão do 

tabuleiro central, inclusive a presença de cantos vivos e superfícies fechadas que 

acumulam água (defeitos de projeto).  

 No geral, a passarela apresenta sua pintura protetora desgastada ao tempo e 

com corrosão atmosférica em elementos externos, decorrente de poluentes como 

monóxido e dióxido de carbono, particulados sólidos, poeiras e umidade, e 

principalmente pela falta de manutenções periódicas e reparos nos elementos 

danificados. 
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Figura 134: Patologias na Passarela 15 

 
 
 
              
 
 
 
 
 

(a)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    (c) 

   

      (d)                                               (e)                                              (f) 

Fonte: O autor (2017) 

           

Figura 135: Patologias na Passarela 15 
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                             (d)                                              (e)                                              (f) 

Fonte: O autor (2017) 
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5.14.2. Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias   
 

Algumas medidas podem reduzir os danos provocados pelas patologias na 

Passarela 15: 

 Todas as peças metálicas danificadas dos guarda-corpos, vigas de apoio dos 

tabuleiros, pilares e outros elementos que compõem as treliças, devem ser 

substituídas por outras peças novas com as mesmas especificações;  

 Devem ser eliminadas todas as frestas nas ligações soldadas, nos elementos de 

travamento superior, banzos superiores, inferiores e diagonais, devendo ser 

vedadas por meio de material selante ou isolante elétrico; 

 Realizar a substituição total do trecho danificado da treliça lateral da rampa de 

acesso, prevendo antes o escoramento dos tabuleiros na região afetada; 

 Fazer a substituição total das calhas e telhas metálicas da cobertura nos trechos 

que apresentam cavidades e corrosão avançada, inclusive o prolongamento dos 

pontos de descidas da água pluvial até um nível próximo ao terreno;   

  Executar a limpeza e tratamento das superfícies de peças metálicas que 

apresentam corrosão, por meio de limpeza mecânica com escova rotativa 

elétrica;  

 Fazer a remoção de poeira, poluição, óxidos, graxas, óleos, sais solúveis, tintas 

velhas e carepas de laminação e ferrugem, com aplicação de uma demão de 

decapante e fosfatizante para aço carbono (removedor de ferrugem), com pincel 

ou spray nas superfícies das peças metálicas, seguida do enxágue de todas as 

peças, garantindo que todo o produto seja removido, por meio de 

hidrojateamento com água sob alta pressão; 

 Após o hidrojateamento e secagem das peças metálicas da passarela, fazer a 

aplicação de uma demão de tinta de fundo anticorrosiva bicomponente de alto 

desempenho (tinta primer epoximastic alumínio modificado), com espessura de 

100 μm seca, por meio de pistola a ar comprimido; 

  Aplicar em toda a estrutura metálica, duas demãos de tinta de acabamento 

bicomponente (tinta poliuretânica acrílica alifática semi-brilho), com espessura de 

40 μm/demão seca, por meio de pistola a ar comprimido;   

 Realizar vistorias rotineiras e manutenções corretivas e preventivas na passarela 

em intervalos de tempo não superiores a dois anos. 
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 Em razão do quadro patológico avançado em que se encontra essa passarela, 

deve ser feita uma análise numérica computacional de desempenho dessa 

estrutura, utilizando os estados limites de serviço referentes a vibrações, ou seja, 

um estudo da análise dinâmica estrutural, visando o fortalecimento de suas vigas 

de aço (banzos inferiores),  por meio da aplicação de lâminas de CFRP fixadas 

na parte inferior dessas vigas  por colagem de resina epóxi de alto desempenho, 

a fim de reduzir a abertura de fissuras e deflexões estruturais, além de aumentar 

a resistência à fadiga e sua capacidade de carga de serviço.  

No item 5.5.8, encontram-se algumas técnicas de fortalecimento de vigas de aço 

com aplicação de lâminas de CFRP, inclusive especificações de fabricantes de 

laminados. 

 

5.15. Passarela 16  

 

          O vão principal da Passarela 16 localizado na transposição da Av. N.ª Sr.ª de 

Fátima, é  formado por duas treliças metálicas tipo Warren em aço carbono de perfil  

W laminado com ligações parafusadas, e o tabuleiro inferior em laje mista steel deck.  

          A superestrutura encontra-se estaiada acima da linha do tabuleiro, com 

sistema composto por duas torres centrais de sustentação de onde partem dois 

estais tubulares de cada torre, sendo fixados nos encontros de ligações das 

diagonais, banzos e travamentos superiores das treliças (Figuras 136 e 138). 

 

Figura 136: Vista geral da Passarela 16: acesso à Rua Além Paraíba 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 137: Localização da Passarela 16 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps (2017) 

 
Figura 138: Vista geral da Passarela 16: acesso à Estação de Metrô Lagoinha 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2017)   

 

 Na Rua Além Paraíba, estão localizados os trechos de acessos à passarela 

formados por rampas e escadas, com tabuleiros em laje mista steel deck apoiados 

em vigamentos inferiores e pilares, todos em aço carbono laminado de perfil W. 

Todos os guarda corpos são em perfis metálicos tipo barra chata com corrimãos 

formados por dois tubos paralelos fixados a meia altura (Figuras 136, 137 e 138). 

 

5.15.1. Manifestações patológicas e causas 

 

As patologias detectadas na Passarela 16 estão descritas a seguir e são 

mostradas nas Figuras 139, 140 e 141. 

 Estais: apresentam corrosão uniforme em quase toda a superfície metálica;  

 Guarda corpos das rampas de acesso: apresentam corrosão uniforme 

processada em toda a sua extensão, decorrente da falta de manutenção e 

pintura anticorrosiva; 
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 Bases de pilares de seção H: apresentam corrosão localizada com presença de 

cavidades, pites e desintegração total da chapa de base e nos parafusos de 

fixação, causada por deficiência de drenagem, que promovem o acúmulo de 

umidade e sujeira, inclusive pela falta de tratamento anticorrosivo; 

  Ligações do banzo superior do vão central: constatou-se uma fratura na solda 

que liga os elementos superiores;       

 Banzos inferiores do vão central: há o acúmulo de lixo depositado nas partes 

superiores das vigas; 

 Tabuleiro central: ocorrência de corrosão uniforme em toda a extensão das vigas, 

oriunda de infiltrações no tabuleiro e também da falta de pintura de base 

protetora anticorrosiva; 

 Vigas transversinas do tabuleiro central: ocorrência de corrosão localizada na 

interface com a laje steel deck, oriunda de infiltrações do concreto do tabuleiro. 

 

Figura 139: Patologias na Passarela 16: estais (a); guarda-corpos (b); bases de pilares (c) 

   

(a)                                     (b)                                             (c)  

Fonte: O autor (2017) 
 

Figura 140: Patologias na Passarela 16: fratura nas ligações (a); banzo inferior (b); 
transversina (c) 

                 

                             (a)                                         (b)                                           (c)  

Fonte: O autor (2017) 
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Figura 141: Patologias na Passarela 16: tabuleiro central (a); vigas transversinas (b) e (c) 

   

(a)                                      (b)                                            (c)  

Fonte: O autor (2017) 

 

5.15.2. Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias   
 

Para o controle das patologias na estrutura da Passarela 16, recomendam-se 

os seguintes procedimentos: 

 Em relação aos elementos das partes inferior e lateral do tabuleiro que 

apresentam corrosão uniforme e depósito de lixos, deverá ser feita a limpeza 

mecânica com escova rotativa elétrica e a retirada de todo o lixo. Em seguida o 

hidrojateamento com água sob alta pressão, para a retirada de poeira, poluição, 

óxidos, sais solúveis e remoção de tintas velhas e carepas de laminação em toda 

a superfície da passarela;  

 Promover a drenagem e impermeabilização total da laje steel deck, impedindo 

infiltrações na chapa metálica e também nas vigas inferiores; 

 Com relação a bases de pilares que apresentam corrosão avançada e 

desintegração total na chapa de base e nos parafusos de fixação, deve ser feita 

uma limpeza mecânica com escova rotativa elétrica, e em seguida, o reforço com 

a soldagem de nova chapa de base com enrijecedores, substituição das porcas e 

arruelas de fixação e a vedação das frestas por meio de solda contínua ou 

mastique betuminoso; 

 No ponto que ocorreu a fratura da solda de ligação dos elementos superiores da 

treliça (no vão central), deve ser feita uma nova soldagem e um reforço em toda 

extensão da fratura com a aplicação de uma tira de laminado de CFRP, fixado 

com adesivo epóxi de alta resistência; 

 Em todas as peças metálicas da passarela, fazer a aplicação de uma demão de 

tinta primer epoximastic alumínio modificado, com espessura de 100 μm seca, 

por meio de pistola a ar comprimido. Em seguida, realizar a aplicação de duas  
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demãos de tinta de acabamento poliuretânica acrílica alifática semi-brilho, com 

espessura de espessura 40 μm/demão; 

 Em relação aos sistemas de cabos que constituem os estais, eles necessitam de 

inspeção e manutenção detalhada e especializada, conforme etapas relatadas na 

manutenção dos estais da Passarela 2; 

 Realizar vistorias rotineiras e manutenções corretivas e preventivas na passarela 

em intervalos de tempo não superiores a dois anos. 

 

5.16. Passarela 17 

 

          Os dois vãos principais localizados na transposição da BR-040 são formados 

por duas treliças metálicas tipo Warren em aço carbono tubular retangular e tabuleiro 

inferior em laje steel deck, apoiado em vigas metálicas transversinas e pilares 

metálicos em perfis tubulares de seção circular.  

          Os guarda corpos são formados por quatro tubos paralelos a meia altura 

soldados nas treliças e cobertura em telhas metálicas zincadas.  Além dos dois vãos 

principais, a passarela é formada por duas rampas de acesso, sendo uma com 

quatro trechos e outra com três trechos, e outro trecho de acesso central em escada 

(Figura 142). 

 

Figura 142: Vista geral da Passarela 17 
  

Fonte: O autor (2017) 
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5.16.1. Manifestações patológicas e causas 

 

          As patologias encontradas na Passarela 17 possuem variadas causas, 

relacionadas a seguir e mostradas nas Figuras 143, 144, 145 e 146. 

 Vigas transversinas das rampas de acesso: constata-se a presença de corrosão 

uniforme em toda a extensão dos elementos metálicos e na interface com a laje 

steel deck, proveniente de infiltrações no piso de concreto; 

 Pontos de drenagem: verifica-se que os bocais lançam águas pluviais 

diretamente nas peças metálicas, não existindo tubos de descida para a 

canalização até o solo, ocasionando corrosão em todos elementos;  

 Pilares circulares: existe a presença de corrosão nos pontos de encontro de vigas 

e pilares, afetados pelas infiltrações e pela falta de manutenção.   

 

Figura 143: Patologias na Passarela 17: viga transversina (a); pontos de drenagem (b); 
pilares (c) 

   

(a)                                               (b)                                                (c)  

Fonte: O autor (2017) 
 

 Bases de pilares: apresentam corrosão avançada e desintegração total da chapa 

base e dos parafusos, porcas e arruelas de fixação; 

 Banzos superiores e vigas transversinas do tabuleiro central: há presença de 

corrosão uniforme em toda a extensão dos elementos metálicos, proveniente de 

infiltrações nas calhas deterioradas que apresentam cavidades na chapa. 
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Figura 144: Patologias na Passarela 17: transversina (a); base pilar (b); banzo superior (c) 

   

(a)                                              (b)                                              (c)     

Fonte: O autor (2017) 

 

 Patamares de concreto: verifica-se empoçamentos de água na superfície das 

lajes de concreto, ocasionada pela falta de declividade e também pela falta de 

drenagens em diversos trechos do tabuleiro da passarela; 

 Banzos inferiores: constata-se a presença de corrosão uniforme e por frestas em 

toda a extensão das vigas das treliças laterais, ocasionada pela falta de vedação 

das frestas e pelo desgaste na pintura protetora anticorrosiva; 

 Pilares localizados nos patamares das rampas de acesso: apresentam corrosão 

localizada, com cavidades, pites e desintegração total do material da chapa base, 

também ocorridas pela falta de vedação das frestas e pelo desgaste da pintura 

protetora anticorrosiva. 

 

Figura 145: Patologias na Passarela 17: patamar concreto (a); banzo inferior (b); pilares (c) 

   

(a)                                           (b)                                               (c)    

Fonte: O autor (2017) 
 

 Rampas de acesso: há ocorrência de desgaste total na pintura protetora de todos 

os elementos das treliças metálicas, com presença de corrosão uniforme e por 

frestas; 
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 Vigamentos inferiores dos vãos centrais: presencia-se a corrosão uniforme em 

toda a extensão dos elementos metálicos, proveniente de infiltrações e falta de 

manutenção da pintura protetora desgastada; 

 Vigas de travamento das treliças do vão central: verifica-se a corrosão uniforme 

em toda a extensão das seções, proveniente da corrosão atmosférica e pela falta 

de manutenção da passarela. 

 

Figura 146: Patologias na Passarela 17: rampas acesso (a); vigamentos (b); travamentos (c) 

   

(a)                                                (b)                                               (c)    

Fonte: O autor (2017) 

   

5.16.2. Sugestões e procedimentos para o tratamento das patologias  
 

     Como medidas para o controle das patologias nessa passarela, citam-se: 

 Com relação aos elementos que formam as duas treliças Warren da passarela, 

tais como, banzos, diagonais, travamentos, pilares, longarinas e transversinas, 

que apresentam corrosão uniforme localizada e por frestas, deve ser feita a 

limpeza mecânica com escova rotativa elétrica em todas as peças, para a 

remoção de tintas velhas e carepas de laminação em toda a superfície da 

passarela, seguido do hidrojateamento com água sob alta pressão, para a 

remoção de poeira, poluição, óxidos e sais solúveis; 

 Promover a drenagem e impermeabilização total da laje steel deck, 

principalmente nos trechos dos patamares afetados, impedindo infiltrações nas 

chapas metálicas e também nas vigas inferiores. Nos bocais dos pontos de 

drenagem, fazer a conexão de tubos em pvc para a canalização da água pluvial 

até o nível do terreno;  

 Com relação às bases de pilares, que apresentam corrosão avançada e 

desintegração total na chapa de base e nos parafusos de fixação, deve ser feita a 

limpeza mecânica com escova rotativa elétrica. Em seguida, procede-se o reforço 
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com a soldagem de nova chapa base com enrijecedores, substituição das porcas 

e arruelas de fixação e a vedação das frestas por meio de solda contínua ou 

mastique betuminoso; 

 Em relação as vigas que sustentam os tabuleiros, banzos e pilares, que 

apresentam corrosão avançada com presença de cavidades, pites e 

desintegração total do material base, esses elementos devem ser substituídos 

por peças novas com as mesmas dimensões e especificações de projeto; 

 Após a execução de toda a limpeza com lixamento das superfícies das peças 

metálicas, fazer a aplicação de uma demão de tinta primer epoximastic alumínio 

modificado, com espessura de 100 μm seca, por meio de pistola a ar 

comprimido. Em seguida, a aplicação de duas demãos de tinta de acabamento 

poliuretânica acrílica alifática semi-brilho, com espessura de 40 μm/demão; 

 Realizar vistorias rotineiras e manutenções corretivas e preventivas na passarela 

em intervalos de tempo não superiores a dois anos. 
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6. CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES 

 

6.1. Considerações finais 

 

          O objetivo geral do trabalho foi detectar visualmente e analisar as 

manifestações patológicas presentes em cada elemento estrutural de passarelas 

estruturadas em aço localizadas na cidade de Belo Horizonte-MG, visando contribuir 

para a busca de soluções relativas ao tratamento de patologias e falhas encontradas 

nessas estruturas. Esse objetivo foi alcançado, tendo-se concluido que o estado de 

conservação de algumas passarelas está em estágio crítico e problemático, 

necessitando urgente de medidas corretivas, preventivas e procedimentos de 

recuperação e reabilitação das estruturas.  

           Como parte do estudo de caso, a Passarela 4 é a que apresenta os mais 

graves problemas patológicos e falhas estruturais avançadas, tais como a corrosão 

acentuada das chapas metálicas dos perfis e o avançado grau de deterioração dos 

elementos metálicos de apoio e sustentação dos tabuleiros que compõem as rampas 

de acesso, que se mostram estruturalmente instáveis, podendo provocar a qualquer 

momento colapsos parcial ou total desses trechos. As intervenções nesse caso 

seriam mais complexas, e foram apresentadas duas soluções a serem avaliadas 

tecnicamente: na 1ª solução, a sua demolição total com a substituição por outra 

estrutura nova; na 2ª solução, a reabilitação total da estrutura existente, incluindo 

atividades de recuperação, reforço, substituição e modificações em todos os 

elementos, tais como o aumento da capacidade de carga da estrutura.  

          Outras estruturas que merecem atenção especial são as Passarelas 3, 15 e 

17, as quais apresentam alta incidência de patologias e falhas estruturais. Nessas 

passarelas, os problemas mais comuns encontrados são os defeitos de proteção 

anticorrosiva, presença de corrosão uniforme em toda a extensão inferior e lateral  

dos vigamentos dos tabuleiros, ausência de pontos de drenagem, presença de 

cantos vivos e superfícies fechadas que acumulam água, corrosão generalizada ao 

longo da superfície de diagonais e banzos, corrosão puntiforme em bases de 

ligações dos banzos com as diagonais das treliças, infiltrações nas coberturas, 

corrosão localizada por frestas e em torno do cordão de solda dos perfis compostos 

das treliças, corrosão localizada em placas de bases dos pilares, parafusos e 

porcas, com cavidades, pites e desintegração total do material base, os guarda 
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corpos metálicos das rampas de acesso encontram-se corroídos, danificados, 

retorcidos e soltos da estrutura principal, as iluminações dessas passarelas estão 

todas danificadas. Na Passarela 15, constata-se também que parte da treliça lateral 

de um trecho da rampa de acesso está totalmente danificada e destruída, devido a 

colisão de veículo. As chapas dos perfis das calhas, telhas e pontos de saídas das 

águas pluviais da cobertura, apresentam cavidades, pites e desintegração total do 

material base, proporcionando infiltrações diretas nos elementos superiores. 

Verificam-se empoçamentos de água nas superfícies das lajes de concreto, 

ocasionado pela falta de declividade e drenagem em alguns trechos dos tabuleiros. 

          Quanto às Passarelas 3 e 15, em razão dos  quadros patológicos avançados 

em que se encontram essas passarelas, sugere-se uma análise numérica 

computacional de desempenho dessas estruturas, ou seja, um estudo da análise 

dinâmica estrutural, visando verificar a necessidade de se realizar um fortalecimento 

de suas vigas de aço,  com a aplicação de lâminas de CFRP fixadas na parte inferior 

dessas vigas  por colagem de resina epóxi de alto desempenho, a fim de reduzir a 

abertura de fissuras e deflexões estruturais, além de aumentar a resistência à fadiga 

e a capacidade de carga de serviço de toda a passarela. 

          No caso das Passarelas 11 e 12, sugere-se a realização de avaliações 

numéricas de seus desempenhos estruturais, utilizando os estados limites de serviço 

referentes a vibrações, ou seja, um estudo da análise dinâmica das passarelas com 

a finalidade de contornar esse problema seja pelo enrijecimento da passarela, ou 

pela instalação de amortecedores adequados para a minimização ou eliminação dos 

problemas de vibrações encontrados nas estruturas tubulares. 

          Em geral, a maioria das passarelas vistoriadas apresentam suas pinturas 

protetoras desgastadas com o tempo e corrosão atmosférica localizada em 

elementos externos e corrosão por frestas nas ligações parafusadas, decorrentes de 

poluentes, poeira e umidade, e principalmente pela falta de manutenções periódicas 

e reparos nos elementos danificados.  

          Por meio desse estudo, pode-se afirmar que muitas das manifestações 

patológicas encontradas nas passarelas poderiam ter sido minimizadas, e até 

mesmo evitadas, caso houvesse um adequado controle na manutenção dessas 

estruturas, partindo sempre da implementação de sistemas de gestão e de 

programas de manutenções preventivas e corretivas frequentes, com vistorias 

programadas e rotineiras realizadas em intervalos de tempo não superiores a dois 
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anos, garantindo-se assim a vida útil de projeto das passarelas e a segurança dos 

usuários, inclusive reduzindo-se custos nas manutenções. 

 

6.2. Sugestões para trabalhos futuros 

 

Como sugestões para trabalhos futuros, indicam-se: 

 Realização de novas pesquisas de âmbito mais específico, aos temas ligados às 

falhas causadas  por vibrações excessivas induzidas por atividades humanas 

(movimentos de caminhar e correr), e por fadiga, nas passarelas 11, 12 e 15, 

devendo-se comparar os resultados obtidos por meio dos modelos numéricos 

com os limites propostos por diversas normas e recomendações de projeto 

internacionais. Pode-se utilizar o programa computacional ANSYS (para 

modelagem e análises estática, modal e transiente das estruturas por elementos 

finitos) e o programa PSM (Simulador de Pessoas em Movimento), desenvolvido 

na Universidade de Brasília, para a simulação de cargas verticais produzidas por 

movimentos de pedestres de caminhar e correr sobre as passarelas. 

 

 A avaliação da existência de descontinuidades nas ligações soldadas das 

passarelas estruturadas em aço estudadas, ou seja, verificar fissuras e fraturas 

por meio da realização dos seguintes ensaios não destrutivos:  

 Liquido Penetrante: conforme a norma NBR NM 334 (ABNT, 2012):  

Ensaios não destrutivos: Líquidos penetrantes - Detecção de 

descontinuidades; 

 Ultrassom: conforme a norma NBR 6002 (ABNT, 2015): Ensaios não 

destrutivos: Ultrassom - Detecção de descontinuidades em chapas 

metálicas; 

 Raio X: conforme as normas NBR 15739 (ABNT, 2016): Ensaios não 

destrutivos: Radiografia em juntas soldadas: Detecção de 

descontinuidades; NBR NM ISO 17636-1 (ABNT, 2017): Ensaios não 

destrutivos de juntas soldadas: Ensaios radiográficos Parte 1: Técnicas de 

raios X e gama com filme; 

 Partículas magnéticas: conforme a norma NBR NM 342 (ABNT, 2015):  

Ensaios não destrutivos: Partículas magnéticas - Detecção de 

descontinuidades. 
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 A realização de pesquisas em vigas principais de aço das passarelas, 

reforçadas com laminados de CFRP, comparando seu desempenho de 

fadiga e a propagação de trincas e modos de falha, por meio de simulação 

por elementos finitos. 
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ANEXOS  
 
Anexo A – Ficha de Inspeção Cadastral Expedita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo B - Ficha de inspeção rotineira expedita. 
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Anexo B – Ficha de Inspeção Rotineira Expedita 
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Anexo C – Normativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


