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RESUMO 

A vida útil de uma construção em concreto armado pode ser drasticamente afetada 
pela presença de manifestações patológicas, muitas das quais poderiam ser evitadas se 
fossem tomados os devidos cuidados nas etapas de projeto, execução e manutenção 
das estruturas. A análise das manifestações patológicas em passarelas, formas de 
correção e prevenção destas e seus impactos no desempenho e segurança da estrutura 
são de grande importância, especialmente quando se observa a grande quantidade de 
pedestres que as utilizam diariamente. Diante do exposto e da carência de estudos 
relacionados, o presente trabalho tem como objetivo analisar as manifestações 
patológicas em diferentes passarelas da cidade de Salvador-BA, visando fornecer dados 
importantes para concepções futuras e possíveis alternativas para o tratamento daquelas 
identificadas. A coleta de dados foi feita por meio de levantamento fotográfico in loco e 
consultas à literatura. Dentre as manifestações patológicas mais encontradas estão a 
corrosão das armaduras e fissuração do concreto, sendo o fator ambiental um facilitador 
para a ocorrência destas. 
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ABSTRACT 

This The service life of a reinforced concrete construction can be drastically affected by 

the presence of pathological manifestations, many of which could be avoided if proper 

care was taken at the design, execution and maintenance stages of the structures. The 

analysis of pathological manifestations on walkways, procedures to correct and prevent 

them and their impacts on the performance and safety of the structure are of great 

importance, especially when is observed the large number of pedestrians who use them 

daily. Given the above and the lack of related studies, this paper aims to analyze the 

pathological manifestations in different elevated walkways of the city of Salvador-BA, 

aiming to provide important data for future conceptions and possible alternatives for the 

treatment of those identified. Data collection was done through on-site photographic 

survey and literature consultations. Among the most common pathological manifestations 

are the corrosion of reinforcement and concrete cracking, being the environmental factor 

a facilitator for their occurrence. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, o concreto é o material construtivo mais consumido no 
mundo, isso muito se deve a diversas características do mesmo, que são 
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muito bem aproveitadas pela construção civil, como a capacidade de ser 
moldado em formas variadas, resistência elevada, baixo custo de 
confecção e alta durabilidade, dentre outras. Porém essas diversas 
qualidades fazem o concreto, muitas vezes, ser superestimado pelo seus 
utilizadores, levando a casos de negligencia ou, simplesmente, mal-uso do 
mesmo, causando diversos problemas nas estruturas que se utilizam dele. 

O estudo das manifestações patológicas em obras de construção civil é 
muito importante para a evolução desta enquanto ciência, uma vez que, 
através deste, é possível identificar as suas causas e, também, prevenir o 
seu acontecimento em outras construções posteriores. Segundo Thomaz 
(2001) a falta de compilação e divulgação de dados referentes a 
problemas patológicos retarda o avanço das técnicas de projetar e 
construir, fazendo com que muitas novas construções repitam os 
problemas apresentados em outras anteriores, chegando ao ponto de ser 
necessária a ação de obras de restauração ou reforço para estruturas que 
nem mesmo tenham sido entregues. 

Mesmo com todos os cuidados tomados, o concreto ainda está sujeito a 
deterioração química ou física, devido a sua exposição ao ambiente e ao 
seu processo natural de envelhecimento, podendo apresentar 
manifestações patológicas nesse período. 

As manifestações patológicas desenvolvidas por uma estrutura, seja ela 
qual for, são um fator determinante para a definição da sua durabilidade. 
Tendo isto em mente, todos os envolvidos no processo produtivo de uma 
estrutura que está suscetível ao aparecimento de manifestações 
patológicas devem ter pleno conhecimento das suas causas, 
consequências e maneiras de prevenção, para que se possa garantir a 
maior durabilidade possível a estrutura, assim como conforto e segurança 
aos seus usuários. 

Segundo Wright e Gold (2010), uma passarela pode ser definida como 
como uma ponte construída para pedestres sobre uma via de trânsito 
motorizado que fornece condições para separar fisicamente os fluxos de 
pedestres e veículos e eliminar os conflitos entre tais grupos, podendo ser 
temporária ou permanente, de onde pode-se observa a elevada 
importância de tais elementos para as cidades. 

Apesar de existirem inúmeras passarelas que atendem diariamente a 
diversas pessoas, o estudo das patologias associadas a estas é muito 
escasso no Brasil. Desta forma, este trabalho tem como objetivo analisar 
manifestações patológicas em passarelas na cidade de Salvador-BA, 
identificando as origens, possíveis causas e consequências das mesmas, 
assim como formas para evitar que voltem a ocorrer futuramente, 
contribuindo ainda com o estudo de manifestações patológicas em 
passarelas. 



 

 
 

2 METODOLOGIA 

2.1 Objeto de estudo 

Foram visitadas 4 passarelas, localizadas em diferentes bairros da cidade 
de Salvador. A passarela 1 situa-se na Av. Centenário, próxima ao 
Shopping Barra, a uma distância de 620m da orla marítima, sendo uma 
região caracterizada, segundo Villasboas e Machado (2010), como zona 
de agressividade ambiental muito alta (Figura 1). 

Figura 1 – Vista de satélite da passarela 1 

 
Fonte: Google Maps 

 
A passarela 2 está situada na Av. Antônio Carlos Magalhães, próxima ao 
Parque da Cidade, distando 1470m da orla marítima (Figura 2). 

Figura 2 – Vista de satélite da passarela 2 

 
Fonte: Google Maps 

 



 

 
 

A passarela 3 situa-se na Av. Antônio Carlos Magalhães, em frente ao 
hospital Teresa de Lisieux, distando 2360m da orla marítma, sendo 
caracterizada como zona de agressividade ambiental alta (Figura 3). 

Figura 3 – Vista de satélite da passarela 3 

 
Fonte: Google Maps 

 
A passarela 4 situa-se na Av. Octavio Mangabeira, próximo à foz do rio 
Camarajibe, na orla marítima (Figura 4). 

Figura 4 – Vista de satélite da passarela 4 

 
Fonte: Google Maps 

2.2 Métodos de análise 

As passarelas foram visitadas e fotografadas as manifestações patológicas 
identificadas, com exceção daquelas presentes nas coberturas devido à 



 

 
 

inacessibilidade. Neste momento também foi identificado o grau de 
avanço das manifestações em cada passarela. 

A partir das fotos e do observado in loco, foi realizado um estudo do 
ambiente em que cada passarela está inserida e desenvolvido um 
diagnóstico para cada manifestação com auxílio de consultas à 
bibliografia especializada, sendo identificada uma possível solução para 
reparo da estrutura. 

3 MANIFESTAÇÕES ENCONTRADAS 

Nesta seção são apresentadas as manifestações patológicas observadas 
em cada passarela. 

3.1 Passarela 1 

Esta passarela foi recentemente construída, tendo sido finalizada em junho 
de 2017, portanto não foi possível identificar estágios avançados de 
manifestações patológicas. Porém, ainda assim foram identificados focos 
pequenos de fissuração nos pilares, assim como regiões da superfície 
danificadas, sugerindo a utilização de desmoldante em quantidades 
inadequadas. Na região de início da rampa, foi detectado uma zona de 
infiltração, assim como na parte interior da passarela conseguiu-se 
observar formações de fissuras nas arestas da estrutura, como mostrado 
na Figura 5. 

Figura 5 – Patologias na passarela 1 

 
Fonte: Autores 

3.2 Passarela 2 

Para o pilar da passarela 2, foram identificados diversos pontos de 
fissuração intensa, assim como um aspecto de mudança de coloração do 



 

 
 

concreto para o tom avermelhado em regiões mais próximas do solo 
(Figura 6). 

Figura 6 – Patologias nos pilares da passarela 2 

 
Fonte: Autores 

 

No interior da estrutura foram observados, na cobertura, pontos de intensa 
fissuração e desplacamento parcial do concreto assim como pontos de 
eflorescência e corrosão das armaduras. Para a região do piso foram 
identificados pontos de erosão, como pode ser observado na Figura 7. 

Figura 7 – Patologias na laje e piso da passarela 2 

 
Fonte: Autores 

3.3 Passarela 3 

Para o pilar da passarela 3, foram identificados diversos pontos de 
fissuração intensa (Figura 8). Na Região inferior da passarela, foram 
identificados também pontos de intenso desplacamento do concreto das 
vigotas, assim como alto teor de corrosão das armaduras, sendo algumas 



 

 
 

delas já rompidas, enquanto na região do piso foram identificados pontos 
de erosão, conforme pode ser observado na Figura 9. 

Figura 8 – Patologias no pilar da passarela 3 

 
Fonte: Autores 

Figura 9 – Patologias na passarela 3 

 
Fonte: Autores 

3.4 Passarela 4 

Devido ao fato desta passarela estar localizada em uma região 
extremamente agressiva (respingos de maré), esta foi revestida com 
cerâmica para que se desse uma proteção maior ao concreto. Porém, 
mesmo com esta medida, as regiões no interior da passarela, que não são 
cobertas pela pastilha, sofrem de fissuração, assim como algumas regiões 



 

 
 

pastilhadas, sendo notória a mudança de cor do concreto por detrás da 
camada de pastilha, tomando um tom amarelado. Também foram 
encontradas regiões de junta de movimentação sem o selamento 
adequado e alguns desplacamentos (Figura 10). No entanto, não foram 
observadas fissuras ou desplacamentos nas regiões dos pilares e na parte 
inferior da passarela. 

Figura 10 – Patologias na passarela 4 

 
Fonte: Autores 

 

O Quadro 1 apresenta um resumo do grau de desenvolvimento das 
manifestações patológicas encontradas nas passarelas estudadas. 

Quadro 1 – Resumo do grau de desenvolvimento das manifestações 

 Passarela 1 Passarela 2 Passarela 3 Passarela 4 

Fissura Baixo Médio Elevado Elevado 

Manchamento Baixo Elevado - Elevado 

Eflorescência - - Elevado - 

Corrosão - Médio Elevado Elevado 

Erosão superficial - Médio Médio - 
Fonte: Autores 

4 DIAGNÓSTICO DAS MANIFESTAÇÕES  

4.1 Passarela 1 

Analisando o pilar e a cobertura da passarela 1 e levando em conta que 
a mesma foi recentemente finalizada e os componentes que 
apresentaram fissuras foram moldados in loco, temos que a causa mais 
provável para a formação das fissuras identificadas seria o processo de 



 

 
 

retração, causado pela cura ineficaz ou inexistente dos componentes de 
concreto. 

Em algumas regiões de contato entre a rampa de acesso a passarela e a 
calçada, foram identificadas manchas e a formação de limo. Nestes 
mesmo locais onde as manchas se desenvolveram foi observada a 
existência de água acumulada. Tendo isso em vista, a causa mais 
provável para esta manifestação patológica seria a impermeabilização 
ineficaz ou inexistente nas interfaces do concreto propensas a 
acumulação de água. 

4.2 Passarelas 2 e 3 

As passarelas 2 e 3 possuem fissuração intensa na região inferior e na parte 
interior da cobertura, possuindo diversas zonas de desplacamento do 
concreto e corrosão das armaduras. Foi observado no local, a partir das 
regiões de concreto desplacadas, que o cobrimento das armaduras é 
insuficiente quando comparado com os critérios mínimos estabelecidos 
pela norma ABNT NBR 6118:2014 para as regiões em que as passarelas se 
encontram, medindo aproximadamente 1cm, o que pode ter favorecido 
o intenso processo corrosivo identificado nestas passarelas. 

A corrosão das armaduras, por sua vez, por ser uma reação expansiva, 
será atribuída como a causa mais provável do desplacamento do 
concreto da cobertura. Com a estrutura cada vez mais fissurada pelos 
efeitos da corrosão, a água encontra mais caminhos para percorrer o 
interior do concreto, lixiviando os componentes internos e os acumulando 
na superfície, caracterizando o processo de eflorescência identificado. 

Devido ao fato do piso em questão ser composto de placas pré-
moldadas, indica-se que seja feita a substituição das placas de concreto 
armado do piso por novas, que possuam um cobrimento maior ou algum 
tipo de proteção física na parte superior. 

Analisando individualmente o pilar da passarela 2, é possível identificar a 
formação de uma grande mancha avermelhada por todo o perímetro do 
mesmo. Este pilar possui uma particularidade quando comparado aos 
outros pilares observados durante a visita, que é o fato do mesmo estar em 
contato direto com o solo. A ascensão de água provenientes do solo por 
meio de capilaridade, atrelada a uma possível corrosão das armaduras, 
geraria uma solução rica em óxidos de ferro (responsáveis pelo tom 
avermelhado) que se espalharia através dos espaços vazios resultantes do 
processo de corrosão das armaduras. Sendo este o processo mais 
provável para causa da manifestação observada.  

4.3 Passarela 4 

Diferentemente das passarelas analisadas anteriormente, a passarela 4 
possui revestimento cerâmico em toda a extensão da mesma, com 
exceção das faces internas dos parapeitos de proteção. Justamente nas 



 

 
 

regiões não pastilhadas, foi possível observar uma fissura horizontal que 
percorria toda a extensão da passarela, tendo como causa mais provável 
as variações dimensionais por dilatação térmica e movimentação 
higroscópica. 

Também foi possível observar uma fissura de grande extensão na face 
superior da mureta. Levando em conta que a passarela está localizada 
em uma região de agressividade muito alta, assim como o fato de que 
esta mesma anteriormente não possuía revestimento cerâmico e havia 
apresentado problemas de corrosão, pode-se relacionar tal fissura com 
um efeito combinado entre corrosão das armaduras por ataques de 
cloretos aliado a um ataque de sulfatos no concreto devido a ação 
intensa do spray marinho. Ainda, as fissuras mostradas por toda a extensão 
da passarela, assim como as juntas mal impermeabilizadas facilitam o 
acesso de agentes agressivos. 

5 TRATAMENTO DAS MANIFESTAÇÕES 

5.1 Regiões com corrosão 

Para o tratamento de uma estrutura afetada pela corrosão das 
armaduras, seria necessário a remoção de todo o concreto fraco, solto, 
laminado ou trincado, óleos, graxas, sais e quaisquer outras 
contaminações existentes, sendo que o perímetro do reparo deve possuir 
uma forma geométrica simples. É necessário também que seja feita a 
reconstituição de todas as juntas, além de uma limpeza em toda a 
armadura que estiver com sinais de corrosão, sendo necessário a 
substituição das barras que tiverem mais de 20% do seu diâmetro perdido. 
Após estes processos, será necessária a reconstituição do cobrimento, de 
preferência feito com concreto bem adensado e com baixa porosidade. 

5.2 Regiões fissuradas 

AS fissuras podem ser tratadas por meio de injeções, devendo ser avaliado 
o tipo de material a ser injetado de acordo com a função da região a ser 
recuperada, especialmente se possui ou não função estrutural. 

Para que seja recuperada a estrutura monolítica de uma peça estrutural, 
como um pilar, é necessário que sejam injetados materiais de alta 
resistência mecânica, sendo as resinas à base de epóxi, poliuretano rígido 
e microcimento os materiais comercialmente mais utilizados atualmente 
para essa finalidade. 

Para a recuperação das fissuras observadas nas regiões flexíveis, como 
juntas de concretagem ou dilatação, assim como fissuras não estruturais 
estejam sujeitas ao efeito de infiltração, é indicado o uso de resinas como 
poliuretano e gel acrílico. 



 

 
 

6 CONCLUSÕES 

Na busca por estruturas mais rápidas e baratas, muitas vezes a qualidade 
da construção é sacrificada em troca de menores preços. Esse quadro é 
um facilitador ao aparecimento de manifestações patológicas, 
ocasionando uma perda de desempenho precoce da estrutura, e uma 
redução da sua vida útil. 

Na identificação das manifestações patológicas deste trabalho, buscou-
se analisar não somente a manifestação em si, mas também todo o 
ambiente na qual a estrutura se encontrava. Das passarelas visitadas, três 
apresentaram manifestações patológicas em estágio avançado que 
compromete o desempenho das mesmas, explicitando um descaso com 
a manutenção destas. 

Por fim, através da inspeção realizada é possível elaborar terapias para as 
estruturas analisadas, sendo algumas delas já indicadas anteriormente. 
Entretanto, salienta-se que para uma avaliação mais completa é 
necessário a realização de ensaios que confirmem as suposições 
levantadas neste trabalho. 
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