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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta a elaboração do projeto da estrutura metálica de uma 

passarela para travessia de pedestres. Expondo os tipos de passarelas existentes e 

seus elementos estruturais, segundo a DNIT ISF – 219 do DNIT. Mostrando os 

componentes principais de uma passarela, dentre eles: tabuleiro, rampa, corrimão, 

entre outros. Os acessos de uma passarela serão apresentados levando em 

consideração a NBR 9050, que dispõe sobre a acessibilidade em edificações, 

abrangendo o mobiliário, os espaços e os equipamentos urbanos. Ainda seguindo o 

que informa esta norma, apresentamos as duas alturas adequadas, espessura, 

distância da parede, e formato corretas para a instalação do corrimão. Visando 

principalmente a apresentação dos cálculos realizados para que seja projetado 

corretamente a estrutura metálica, seguindo diversas normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Segundo as normas da ABNT, 

apresentaremos o cálculo das cargas que agem sobre a estrutura, dentre elas estão: 

ação do vento, carga móvel, carga permanente, carga variável. 

 

Palavras-chaves: Estrutura. Aço. Passarela. Projeto.  



 

 

ABSTRACT 

 

This work presents the elaboration of the design of the metallic structure of a 

walkway for crossing of pedestrians. Exposing the types of existing walkways and 

their structural elements, according to DNIT ISF - 219. Showing the main 

components of a catwalk, among them: board, ramp, railing, among others. The 

accesses of a catwalk will be presented taking into account the NBR 9050, which 

deals with accessibility in buildings, covering the furniture, spaces and urban 

equipment. Still following what this standard informs, we present the two suitable 

heights, thickness, distance of the wall, and correct format for the installation of the 

handrail. Aiming mainly the presentation of the calculations made so that the metal 

structure is correctly designed, following several standards of the Brazilian 

Association of Technical Standards - ABNT. According to ABNT norms, we will 

present the calculation of the loads that act on the structure, among them are: wind 

action, moving load, permanent load, variable load. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo projetar a estrutura metálica em aço de uma 

passarela para travessia de pedestres. Abordando os principais motivos pelos quais 

o local de implantação foi escolhido, levando-se em consideração que a localidade 

apresenta grande fluxo de estudantes e trabalhadores, por se tratar de uma área 

industrial localizada entre dois bairros, onde estão localizadas várias escolas. 

Segundo Gold e Wright (2000): 

 

Uma passarela é uma ponte construída para pedestres sobre uma via de 
trânsito motorizado (geralmente uma avenida, via expressa ou rodovia com 
múltiplas faixas). Fornece condições para separar fisicamente os fluxos de 
pedestres e veículos e eliminar os conflitos entre pedestres e veículos. Pode 
ser temporária ou permanente. 

 

As vantagens de se utilizar o aço como material para a construção da 

passarela são inúmeras, considerando que o aço apresenta alta resistência 

estrutural, a vibração e a possíveis choques, possibilita a execução do projeto com 

mais rapidez, assim como permite vencer grandes vãos. 

Para o projeto da estrutura metálica que suportará as cargas da passarela 

para travessia de pedestres, leva-se em consideração a NBR 8800 (ABNT, 2008), 

que apresenta as disposições a serem seguidas para a elaboração de Projetos de 

Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios, como não 

existe uma norma vigente que apresente somente as disposições para a elaboração 

de um projeto de uma passarela para travessia de pedestres em estrutura metálica, 

utiliza-se a NBR 8800 (ABNT, 2008). 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, dispõe de 

um manual, o ISF – 219, que fala apresenta alguns requisitos para a elaboração de 

um Projeto de Passarela para Pedestres, sendo de relevante importância para a 

elaboração deste trabalho. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O presente trabalho abordará como tema principal, o projeto da estrutura 

metálica que suportará as cargas de uma passarela para travessia de pedestres. 
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Abordando desde o porquê da necessidade de se construir uma passarela 

nesta localidade, passando pela escolha do local, explanando sobre as vantagens 

de se usar uma estrutura metálica, até a elaboração dos cálculos da estrutura 

adequada para a passarela. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

A localidade onde será edificada a passarela é rodeada por empresas, 

escolas e bairro essencialmente residenciais, fazendo com que o fluxo de pedestres 

ali seja abundante, assim como existe um grande fluxo de automóveis, que por ali 

transitam todos os dias. 

Devido a esse grande fluxo de transeuntes e automóveis, existe uma 

problemática acerca da travessia de pedestres naquela região, pois as faixas 

elevadas de pedestres, muitas vezes não são respeitadas por ambas as partes, 

colocando em risco as vidas de quem passa por ali todos os dias. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Com a edificação de uma passarela para travessia de pedestres naquela 

região, estaríamos: 

 

 Evitando acidentes; 

 Diminuindo o tempo de travessia para os pedestres; 

 Desobstruindo o fluxo de carros que tem que parar para esperar a travessia 

em meio à rodovia; 

 Aumentando a segurança dos transeuntes, que por ali passam todos os dias. 

 

A passarela tem como principal função separar o fluxo de automóveis do fluxo 

de pedestres, trazendo maior segurança para ambas as partes. Todo e qualquer 

acidente causado pela travessia de pedestres em áreas não adequadas trazem 

grande transtorno interferindo no fluxo da via e podendo ocasionar acidentes.  
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

  

 Projetar a estrutura metálica que suporta a ação das cargas oriundas de uma 

passarela para travessia de pedestres, para que atenda a reivindicação da 

população que reside no entorno da Avenida Engenheiro Lourenço Faoro, localizada 

na cidade de Caçador, estado de Santa Catarina. 

 

1.4.2 Objetivo Específico 

 

 Analisar os benefícios que traria a passarela; 

 Realizar estudo sobre a estrutura metálica; 

 Verificar quais as normas são aplicáveis ao projeto proposto; 

 Apresentar a normatização necessária para a elaboração do projeto; 

 Projetar a estrutura adequada para que suporte as cargas da passarela; 

 Dimensionar e selecionar os perfis de acordo com as normas vigentes. 

 

1.5 METODOLOGIA  

 

 Primeiramente será apresentado um levantamento bibliográfico apontando a 

importância de tal construção. Os motivos pelo qual o local foi escolhido. 

 A partir daí será feita a exposição de normas que precisam ser seguidas para 

que a elaboração do projeto seja feita de forma correta e adequada. 

 Em seguida serão apresentados os cálculos da estrutura que suportará os 

esforços resultantes das cargas exercidas pela passarela para travessia de 

pedestres. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Local 

 

 A passarela será instalada nas proximidades da Empresa Trans Rio Sul, 

localizada na Rodovia Estadual Dr. Lourenço Faoro, SC 350, km 66+700. 

 

Figura 1 – Croqui da Localização 
 

 
Fonte: (SOTEPA, 2013, adaptado) 

 

2.1.2 Necessidade 

 

 Um dos fatores mais importantes para a definição do local de implantação de 

uma passarela é o fluxo de pedestres que por ali transitam diariamente. 

 O local escolhido para a implantação fica próximo a estabelecimentos 

comerciais, indústrias e a bairros essencialmente residenciais, criando assim um 



20 
 

fluxo diário muito grande de trabalhadores das indústrias ali implantadas, crianças 

que frequentam escolas próximas à rodovia, e transeuntes que por ali passam. 

 Existem faixas elevadas para pedestres edificadas ao longo da via, porém, 

nem sempre os pedestres respeitam e acabam atravessando a rodovia correndo e 

pulando a barreira de proteção, muitas vezes atrapalhando o fluxo de carros, 

podendo ocasionar graves acidentes. 

 Para dar melhor mobilidade e acessibilidade aos moradores do entorno é 

indispensável a implantação de um método de travessia da via, mais adequado e 

seguro, sendo que a passarela é um dos métodos mais seguros e adequados. 

 

2.1.3 Classificação da Rodovia 

 

Segundo Pontes Filho (1998), existem diferentes maneiras de se fazer a 

classificação de uma rodovia. Ele às subdivide em quatro: 

 

a) Quanto à posição geográfica 

 

As rodovias federais no Brasil recebem o prefixo BR, sucedido de três 

algarismos, o primeiro algarismo, destes três, tem o seguinte significado: 

 

0- Rodovias Radiais; 

1- Rodovias Longitudinais; 

2- Rodovias Transversais; 

3- Rodovias Diagonais; 

4- Rodovias de Ligação. 

 

Os outros dois algarismos representam a localização da rodovia em relação a 

capital federal e aos limites extremos do país, de acordo com os seguintes critérios: 

 

 Radiais: partem da capital federal, ligando as capitais e principais 
cidades. Tendo como numeração de 010 a 080, em sentido horário;  Longitudinais: em geral tem direção Norte-Sul. Sua numeração varia da 
direita para a esquerda, entre 100 e 199. Em Brasília o número é 150;  Transversais: em geral tem direção Leste-Oeste, tem como 
característica o número 2. Sua numeração varia entre 200 no extremo 
norte e 299 no extremo sul do país. Em Brasília o número é 250; 
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 Diagonais pares: em geral tem direção Noroeste-Sudeste. Sua 
numeração varia entre 300 no extremo nordeste e 398 no extremo 
sudoeste do país. O número é obtido através de interpolação. Em 
Brasília o número é 350;  Diagonais Impares: em geral tem direção Nordeste-Sudoeste. Sua 
numeração varia entre 301 no extremo noroeste a 399 no extremo 
sudeste do país. Em Brasília o número é 351;  Ligações: em geral são rodovias que fazem a conexão entre pontos 
importantes das outras categorias. Sua numeração varia entre 400 e 
450, se a ligação estiver ao norte de Brasília, e entre 451 e 499, se 
estiver ao sul de Brasília. (PONTES FILHO, 1998). 

 

As rodovias estaduais são representadas pela sigla do estado, seguida de um 

traço e, logo a seguir, uma centena. Cada estado da Federação tem uma maneira 

própria de classificar essa centena, não havendo, ainda, uma normatização única 

para todos eles (PONTES FILHO, 1998). 

 

b) Quanto à função 

 

Agrupa as rodovias em sistemas e classes, de acordo com o tipo de serviço 

que elas proporcionam e as funções que exercem. 

Com relação a função, classificam em: 

 

 Arteriais: dispõe de um alto nível de mobilidade para grandes volumes 
de tráfego. Tem como principal função atender o tráfego de longa 
distância, podendo ser ele internacional ou interestadual;  Coletoras: atende a núcleos populacionais ou centros produtores de 
menor tráfego, que não são servidos pelo sistema arterial. Tem como 
função possibilitar mobilidade e acesso dentro de uma área específica;  Locais: constituído geralmente por rodovias de pequena extensão. Tem 
como função proporcionar acesso ao tráfego intramunicipal, de áreas 
rurais e de pequenas localidades, às rodovias mais importantes. 
(PONTES FILHO, 1998). 

 

c) Quanto à jurisdição 

 

 Federais: em geral é uma via arterial de interesse nacional, que 
quase sempre percorre mais de um estado. São construídas e mantidas 
pelo governo federal;  Estaduais: em geral pode ser uma via arterial ou coletora, que liga 
cidades entre si e a capital de um Estado, ficando somente dentro de seu 
território. São construídas e mantidas pelo governo estadual;  Municipais: é de interesse de um município e de municípios vizinhos, 
atende principalmente ao município que a administra. São construídas e 
mantidas pelo governo municipal;  Vicinais: em geral são estradas municipais, podendo ou não ser 
pavimentadas, possuindo somente uma pista, e com padrão técnico 
modesto. (PONTES FILHO, 1998). 
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d) Quanto às condições técnicas 

 

Geralmente as principais características consideradas nesse tipo de 

classificação são aquelas que se relacionam diretamente com a operação do tráfego 

(velocidade, rampas, raios, larguras de pista e acostamento, distância de 

visibilidade, níveis de serviço, entre outros). Tendo como restrição o custo, que é 

relacionado diretamente ao relevo (PONTES FILHO, 1998). 

O tráfego, cujo atendimento a principal finalidade da rodovia, é um dos 

principais elementos a se considerar. É recomendado utilizar como critério para a 

classificação técnica de uma rodovia, o volume de tráfego que deverá utilizar a 

rodovia no décimo ano após sua liberação ao tráfego (PONTES FILHO, 1998). 

Além do tráfego, a importância e a função de uma rodovia, são essenciais 

para seu enquadramento em uma classe de projeto (PONTES FILHO, 1998). 

As classes de projetos encontram-se resumidas, a seguir, na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Classes de Projeto 
 

CLASSES DE 
PROJETO 

CARACTERÍSTICAS 
CRITÉRIO DE 

CLASSIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

0 
Via expressa 

Controle total de acesso 
Decisão administrativa 

I 

A 
Pista dupla 

Controle parcial de acesso 

Os volumes de tráfego 
previstos ocasionarem 
níveis de serviço em 

rodovia de pista simples 
infer. aos níveis C ou D 

B 
Pista simples 

Controle parcial de acesso 

Volume horário de projeto 
> 200 

Volume médio diário > 
1400 

II Pista simples 
Volume médio diário entre 

700 e 1400 

III Pista simples 
Volume médio diário entre 

300 e 700 

IV 
A Pista simples 

Volume médio diário entre 
50 e 200 

B Pista simples Volume médio diário < 50 
 

Fonte: (PONTES FILHO, 1998) 
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2.1.3.1 Níveis de serviço 

 

Os níveis de serviço estão associados ás variadas condições de operação de 

uma via, quando ela acomoda diferentes volumes de tráfego (PONTES FILHO, 

1998). 

Para se estabelecer o nível de serviço, considera-se a velocidade 

desenvolvida na via e a relação entre o volume de tráfego e a capacidade da via 

(PONTES FILHO, 1998). 

Independente da seção, uma via pode operar em diferentes níveis de serviço, 

dependendo do instante considerado (PONTES FILHO, 1998). 

Os diferentes níveis de serviço são assim definidos: 

 

 Nível A: escoamento livre, acompanhado por baixos volumes de 
tráfego e altas velocidades. Densidade baixa de tráfego, com velocidade 
controlada pelo motorista dentro dos limites de velocidade e condições 
físicas da via. Não há restrições devido à presença de outros veículos;  Nível B: fluxo estável, com velocidade de operação a ser restringidas 
pelas condições do tráfego. Os motoristas possuem razoável liberdade de 
escolha da velocidade e ainda têm condições de ultrapassagem;  Nível C: fluxo ainda estável, com velocidades de ultrapassagem 
controladas pelo volume de tráfego. Portanto, os motoristas não têm 
liberdade de escolha da faixa e velocidade;  Nível D: beira a zona de fluxo instável, com velocidades de operação 
ainda aceitáveis, mas consideravelmente afetadas pelas condições de 
operação, cujas variações nos volumes e as restrições temporárias podem 
causar diminuição substancial na velocidade de operação;  Nível E: é conhecido também como nível de capacidade. A via 
trabalha a plena carga e o fluxo é instável, sem condições de 
ultrapassagem;  Nível F: escoamento forçado, com velocidades baixas e volumes 
inferiores à capacidade da via, sem condições de ultrapassagem. Em 
situações extremas a velocidade e o fluxo podem ser reduzidos a zero. 
(PONTES FILHO, 1998). 

 

Analisando esta classificação, podemos chegar à conclusão de que a rodovia 

onde será edificada a passarela para travessia de pedestres em questão, é 

classificada como: Rodovia estadual, SC – 350, local, IA, Nível B. 

 

2.1.4 Tipos de Passarelas 

 

Segundo o Manual do DNIT ISF - 219, podemos classificar as passarelas em 

dois tipos diferentes, sendo eles: 
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 Sobrejacentes: ficam acima das pistas de rolamento, podem ser cobertas ou 

a céu aberto; 

 Subjacentes: ficam abaixo das pistas de rolamento (túneis). 

 

A passarela em questão será do tipo sobrejacente, sendo o mais adequado 

para a localidade onde será edificada. 

Nas passarelas sobrejacentes deverão ser levados em consideração os 

seguintes dados geométricos e elementos para proteção dos pedestres: 

 

 Seção horizontal: o tabuleiro da passarela, deve ter no mínimo 2 m de largura; 

 Seção vertical: guarda-corpo deve ter uma altura mínima de 1 m, podendo ser 

construído em concreto armado ou aço, deve ser fixado ao vigamento 

principal do tabuleiro, assegurando uma resistência mínima ao impacto de 80 

kgf contra o corrimão e tendo uma cerca com tela de malha de 5 cm, fixada 

ao guarda-corpo, até altura de 2,0 m acima do tabuleiro, na extensão da 

largura da superestrutura da via permanente;  

 Gabarito vertical: no mínimo de 6,75 m, com referência ao boleto do trilho 

mais alto quando em curva;  

 Extensão: deve estender-se em direção transversal e posição superposta ao 

eixo longitudinal da plataforma do corpo estradal, prolongando-se por 10 m a 

partir dos bordos externos da faixa de domínio até as interseções com os 

respectivos acessos. 
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Figura 2 – Imagem demonstrativa dos dados geométricos 
 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 

 

2.1.4.1 Tipos de elementos estruturais construtivos 

 

Ainda Segundo o Manual do DNIT ISF - 219, para as passarelas 

sobrejacentes, poderemos utilizar os seguintes tipos: 

 

 Estrutura em concreto armado; 

 Estrutura metálica, em aço; 

 Mista combinando os dois elementos. 

 

Para passarelas de estrutura mista, para a estrutura em aço deve ser utilizado 

aço de alta resistência, com características adequadas ao local de implantação. 

(DNIT ISF – 219, 2012). 

Como já vimos na introdução do trabalho, neste caso utilizaremos a estrutura 

metálica, em aço. 

 

2.1.5 Escolha do Material 

 

 Segundo Pinheiro (2005), a utilização do aço como material estrutural 

apresenta diversas vantagens sobre outros materiais, sendo elas: 

 



26 
 

 Produção das estruturas com exatidão milimétrica, permitindo um alto controle 

de qualidade do produto finalizado; 

 Segurança de que as dimensões e propriedades dos materiais estarão 

corretas; 

 Material resistente à vibração e a choques; 

 Possibilidade de edificação de obras com mais rapidez e limpeza; 

 Permite a desmontagem das estruturas e sua posterior montagem em outro 

local, caso seja necessário; 

 Possui elevada resistência estrutural, permitindo a execução de estruturas 

leves para vencer amplos vãos; 

 Possibilita o reaproveitamento dos materiais em estoque, ou mesmo, 

materiais restantes de outras obras. 

 

2.1.5.1 Tipos de aço mais utilizados 

 

 Aço é uma liga feita a partir de ferro e carbono, tendo alguns elementos 

adicionais como, silício, manganês, fósforo, enxofre entre outros. (PFEIL; PFEIL, 

1994) 

 

2.1.5.1.1 Aços-carbono 

 

São os mais utilizados, tendo em sua composição 1,7% de carbono, 1,65% de 

manganês, 0,60% de silício e 0,60% de cobre. (PFEIL; PFEIL, 1994) 

 

2.1.5.1.2 Aços de baixa liga 

 

São os aços-carbono acrescidos de elementos de liga como: colúmbio, cobre, 

manganês, molibdênio, níquel, fósforo, vanádio, zircônio. Esses elementos 

aumentam a resistência do aço. (PFEIL; PFEIL, 1994) 

2.1.6 Considerações Arquitetônicas Gerais 

 

Dentre os principais elementos constituintes de uma passarela, estão: 
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2.1.6.1 Acessos 

 

 Existem basicamente três possíveis tipos de acessos para uma passarela, 

sendo eles: escadas comuns ou rolantes, rampas ou elevadores (TONIN, 2014). 

 Para efetuar a escolha de qual desses três tipos devemos utilizar, alem de 

levar em consideração os custos, que devemos levar também em conta a altura 

onde a passarela será instalada, assim como o volume do tráfego que sobre ela 

passará. Afirma também que, excluindo o elevador, as demais formas de acesso 

acabam exigindo certo esforço físico dos pedestres, fazendo com que eles acabem 

evitando o uso da passarela, e procurando fazer a travessia da rodovia entre os 

carros (TONIN, 2014). 

 No caso da passarela a ser dimensionada, o acesso para a mesma será feito 

através de rampas. Facilitando o acesso de todos, e levando em consideração a 

NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos (ABNT, 2004).  

   

a) Rampa de acesso 

 

a.1) Inclinação 

 

 Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2004), a inclinação da rampa de acesso deve 

ser calculada conforme a equação a seguir: 

 i =   .  
                                                                                      (01) 

  

 Sendo: i: inclinação em porcentagem; 

 h: altura do desnível; 

 c: comprimento da projeção horizontal. 
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Figura 3 – Dimensionamento de Rampa, exemplo 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (NBR 9050, ABNT, 2004) 
 

As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na 

tabela a seguir (NBR 9050, ABNT, 2004). 

 
Tabela 2 – Dimensionamento de Rampas 

 
Inclinação admissível em 
cada segmento de rampa 

i (%) 

Desníveis máximos de 
cada segmento  
de rampa h (m) 

Número máximo de 
segmentos de rampa 

5,00 (1:20) 1,50 Sem limite 

5,00 (1:20) < i ≤ 6,25 (1:16) 1,00 Sem limite 

6,25 (1:16) < i ≤ 8,33 (1:12) 0,80 15 

 
Fonte: (NBR 9050, ABNT, 2004) 

 

a.2) Patamares 

 

 Para inclinação entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de descanso 

nos patamares, a cada 50m de percurso (NBR 9050, ABNT, 2004). 

Devem ser previstos patamares com dimensões longitudinais de 1,50m sendo 

o mínimo recomendável, e o mínimo admissível de 1,20m no término e início da 

rampa. Sendo que os patamares localizados em mudanças de direção das rampas, 

devem obedecer as dimensões das rampas (NBR 9050, ABNT, 2004). 
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Figura 4 – Dimensionamento Patamar, exemplo 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (NBR 9050, ABNT, 2004) 

 

2.1.6.2 Corrimão 

 

Deve ser construído com materiais rígidos, fixados às paredes, barras de 

suporte ou guarda-corpos. Sua instalação deve ser feita em ambos os lados da 

rampa (NBR 9050, ABNT, 2004). 

A projetação do corrimão pode incidir em até 0,10m de cada lado, na largura 

mínima da rampa de acesso. Sendo a largura livre mínima recomendável de 1,50m, 

e a largura mínima admissível de 1,20m (NBR 9050, ABNT, 2004). 

Preferencialmente de seção circular, com largura entre 3,0 e 4,5cm, deixando 

um espaço livre entre a parede e o corrimão de no mínimo 4,0 cm (NBR 9050, 

ABNT, 2004). 

Deve ser instalado a duas alturas: 0,92m e 0,70m do piso (NBR 9050, ABNT, 

2004). 

 

2.1.6.3 Tabuleiros  

 

 O tabuleiro é basicamente o piso da passarela. Pode ser construído a partir 

de vários materiais, dentre eles podemos citar: madeira, concreto e aço (TONIN, 

2014). 

 No caso desta passarela estaremos utilizando como tabuleiro, uma laje mista 

entre concreto e chapas de aço galvanizado, mais conhecida como steel deck. Esta 
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laje possui inúmeras vantagens, como: fácil implantação, rapidez de instalação, 

entre outras. Possui Peso próprio de 100 kg/m² (DA SILVA, 2010). 

  

2.1.7 Treliça 

 

 Levando em consideração de que iremos calcular a estrutura que suportará 

as cargas exercidas pela passarela, temos que apresentar uma treliça tipo, para que 

tenhamos a carga exercida por ela na estrutura.  

 Uma estrutura treliça, é constituída basicamente por dois tipos de elementos: 

barras e nós.  

 Neste caso a treliça não estará sujeita as cargas da passarela, pois estará 

apenas disposta sobre as vigas que serão a estrutura da passarela. Sendo assim o 

que estará suportando as cargas, são as vigas estruturais. 

Figura 5 – Elementos de uma Treliça 
 

 
Fonte: (PFEIL; PFEIL, 2012) 

 

2.1.7.1 Tipos de treliças 

   

 Existem vários arranjos de treliças que podem ser utilizados. A seguir estão 

alguns dos mais utilizados para fins de se construir uma estrutura tal qual a que 

estamos estudando: 
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Figura 6 – Arranjos de Treliças mais Utilizados 
 

 
Fonte: (PFEIL; PFEIL, 2012) 

  

 Na passarela em questão adotaremos a treliça do tipo Warren são 

dimensionadas sem o montante, que esteticamente leva vantagem sobre os demais 

tipos de treliças. 

 

2.1.8 Carregamentos 

 

 Força que atua na estrutura ou em um elemento estrutural. 

 

2.1.8.1 Carregamento permanente 

 

 Tem pouca variabilidade. Considera-se como sendo carga permanente, o 

peso próprio da estrutura, tabuleiro, treliça tipo, etc. 

 

 

2.1.8.2 Acidentais verticais - sobrecargas 

 

São variáveis de acordo com o tempo. Considera-se como sendo carga 

acidental vertical, efeito do caminhar das pessoas sobre a passarela, acumulo de 

água, sujeira, possíveis impactos de objetos caindo sobre a estrutura, etc. 
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2.1.8.3 Carregamento de vento 

 

É o carregamento dado através da ação do vento sobre a estrutura, é 

extremamente variável. 

 

2.1.8.4 Carregamento devido à variação de temperatura 

 

É sabido que qualquer material exposto a uma variação de temperatura 

apresenta uma variação volumétrica. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

2.2.1 NBR 6123 (ABNT, 1988) - Força Devido aos Ventos 

 

Esta Norma dispõe sobre as condições exigíveis na consideração das forças 

devidas à ação estática e dinâmica do vento, para efeitos de cálculo de edificações. 

 

2.2.1.1 Determinação das forças estáticas devidas ao vento 

 

 São determinadas de acordo com os passos a seguir. 

 

2.2.1.1.1 A velocidade básica do vento - Vo  

 

A velocidade básica do vento adequada ao local onde a estrutura será 

construída é a velocidade de uma rajada de 3 s, excedida em média uma vez em 50 

anos, a 10 m acima do terreno, em campo aberto e plano. Como regra geral, é 

admitido que o vento básico pode soprar de qualquer direção horizontal.  A 

probabilidade que essa velocidade seja excedida nesse período é de 63%. (NBR 

6123, ABNT 1988). 

Em seguida é multiplicada pelos fatores S1, S2 e S3, para ser obtida a 

velocidade característica do vento (VK), para a parte da edificação em consideração. 

(NBR 6123, ABNT 1988). 

 V =  V  .  S  . S  . S   (02) 
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Sendo: Vk: Velocidade característica do vento; 

S1: Fator topográfico; 

S2: Fator que considera a rugosidade, as dimensões da edificação e a altura 

sobre o terreno; 

S3: Fator baseado em conceitos probabilísticos. 

 

2.2.1.1.2 Fator topográfico S1 

 

Leva em consideração as variações do relevo do terreno. Sendo que o 

terreno onde será implantada a passarela, se encaixa como terreno plano ou 

fracamente acidentado, utiliza-se então S1 = 1,0. 

 

2.2.1.1.3 Fator que considera a rugosidade, as dimensões da edificação e a altura 

sobre o terreno S2 

 

Considera o efeito combinado da rugosidade do terreno, da variação da 

velocidade do vento com a altura acima do terreno e das dimensões da edificação 

ou parte da edificação em consideração. (NBR 6123, ABNT 1988). 

 

2.2.1.1.3.1 Rugosidade do terreno 

 

 A rugosidade do terreno é classificada em 5 categorias. Sendo que o terreno 

onde será construída a passarela pertence a categoria IV, que são terrenos cobertos 

por obstáculos numerosos e pouco espaços, em zona florestal, industrial ou 

urbanizada, como por exemplo:  

 

 Zonas de parques e bosques com muitas árvores; 

 Cidades pequenas e seus arredores; 

 Subúrbios densamente construídos de grandes cidades; 

 Áreas industriais plena ou parcialmente desenvolvidas. 

 

Nesse caso a cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 10m. 

(NBR 6123, ABNT 1988). 
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2.2.1.1.3.2 Dimensões da edificação 

 

A velocidade do vento varia continuamente, e seu valor médio pode ser 

calculado sobre qualquer intervalo de tempo. Foi verificado que o intervalo mais 

curto das medidas usuais (3s) corresponde a rajadas cujas dimensões envolvem 

convenientemente obstáculos de até 20 m na direção do vento médio. (NBR 6123, 

ABNT 1988). 

Foram divididas em classes, partes e elementos de edificações, com 

intervalos de tempo para cálculo da velocidade média. (NBR 6123, ABNT 1988). 

A passarela pertence à classe B, que dispõe que toda edificação ou parte de 

edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal 

esteja entre 20 m e 50 m, tem velocidade média de 5s. (NBR 6123, ABNT 1988). 

2.2.1.1.3.3 Altura sobre o terreno 

 

O fator S2 usado no cálculo da velocidade do vento em uma altura z acima do 

nível geral do terreno é obtido pela expressão: 

 S = b . F  .            (03) 

 

Sendo: S2: Fator que considera a rugosidade, as dimensões da edificação e a 

altura sobre o terreno; 

b: Parâmetro meteorológico; 

Fr: Fator de rajada; 

z: Altura acima do nível do terreno; 

p: Expoente da lei potencial de variação. 

 

Sendo que o fator de rajada é sempre o correspondente à categoria II. A 

expressão acima é aplicável até a altura zg, que define o contorno superior da 

camada atmosférica. (NBR 6123, ABNT 1988). 

Os parâmetros que permitem determinar S2, para as cinco categorias estão 

apresentados na tabela a seguir: 
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Tabela 3 – Parâmetros Meteorológicos 
 

Categoria Zg (m) Parâmetro 
Classes 

A B C 

I 250 
b 
p 

1,10 
0,06 

1,11 
0,065 

1,12 
0,07 

II 300 
b 
Fr 
p 

1,00 
1,00 

0,085 

1,00 
0,98 
0,09 

1,00 
0,95 
0,10 

III 350 
b 
p 

0,94 
0,10 

0,94 
0,105 

0,93 
0,115 

IV 420 
b 
p 

0,86 
0,12 

0,85 
0,125 

0,84 
0,135 

V 500 
b 
p 

0,74 
0,15 

0,73 
0,16 

0,71 
0,175 

 
Fonte: (NBR 6123, ABNT 1988). 

 

Os valores de S2 para as diversas categorias de rugosidade do terreno e 

classes de dimensões das edificações definidas nesta Norma estão dispostos no 

anexo I 

 

2.2.1.1.4 Fator estatístico S3 

 

O fator estatístico S3 é baseado em definições estatísticas, e considera o 

grau de segurança solicitado e a vida útil da edificação. 

 

Tabela 4 – Valores de S3 

 
Grupo Descrição S3 

1 

Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou 
possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva 

(hospitais, quartéis de 1,10 bombeiros e de forças de segurança, 
centrais de comunicação, etc.) 

1,10 

2 
Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio e 

indústria com alto fator de ocupação. 
1,00 

3 
Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação 

(depósitos, silos, construções rurais, etc.) 
0,95 

4 Vedações (telhas, vidros, painéis de vedações, etc.) 0,88 

5 
Edificações temporárias. Estruturas dos grupos 1 a 3 durante a 

construção. 
0,83 

 
Fonte: (NBR 6123, ABNT 1988) 
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2.2.1.2 Carga devido ao vento - CV 

 q̅ = ,  . V̅  (04) 

 

2.2.2 NBR 7188 (ABNT, 2013) - Carga Móvel Rodoviária e de Pedestres em Pontes, 

Viadutos, Passarelas e outras Estruturas. 

 

2.2.2.1 Carga móvel 

 

Carga uniformemente distribuída, aplicada sobre o pavimento situado entre os 

guarda-corpos, sem levar em consideração o coeficiente de impacto vertical. Deve-

se considerar a carga como sendo: p = 5,0 kN/m2. (NBR 7188, ANBT, 2013) 

 

2.2.3 NBR 9050 (ABNT, 2004) - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos. 

 

 As definições dispostas nesta Norma estão apresentadas no decorrer do item 

2.1.6 do presente trabalho. 

 

2.2.4 NBR 8800 (ABNT, 2008) - Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas 

de Aço e Concreto de Edifícios 

 

2.2.4.1 Elementos sujeitos a flexão simples 

 

 Segundo Cantusio Neto (2008), os elementos sujeitos a flexão simples, são 

os que as cargas atuantes tendem a curvar o elemento longitudinalmente, e que 

serão compensadas perante as tensões de flexão admissíveis. (NBR 8800, ABNT, 

2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 
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2.2.4.2 Flambagem lateral das peças 

 

 As seções das peças podem ser classificadas, quanto a sua resistência a 

flambagem, como: compacta, não compacta e esbelta. (NBR 8800, ABNT, 2008 

apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 A seção compacta atinge a plastificação total antes de qualquer outro tipo de 

instabilidade. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 

As relações entre as dimensões e as larguras das peças que definem a sua 

classificação, estão especificadas na tabela a seguir: 

 

Tabela 5 – Classificação entre Seção Compacta e Não Compacta 
 

Descrição do 
Elemento 

Relação 
Tipo de Seção 

Compacta Não Compacta 

Mesas de perfis I e 
U laminados na 

flexão 

bt   √F  √F  

Almas de perfis I e 
U na flexão 

bt   √F  √F  

 
Fonte: (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 

 As seções que não se adéquam a esses critérios são classificadas como 

esbeltas. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 

2.2.4.2.1 Apoio lateral das vigas - Lb 

 

 A fim de evitar ou pelo menos diminuir a flambagem lateral, são colocados 

apoios laterais nas vigas. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 As distâncias entre os apoios laterais não podem exceder os limites, 

especificados pelas formulas a seguir: 

 Lb   .  √  (05) 
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 Lb  A  .    (06) 

 A =  b  . t  (07) 

 

Sendo: Lb1 e Lb2: Limite para a distância entre os apoios laterais; 

bf: Largura da mesa; 

Fy: Tensão Limite de Resistência à Tração do Aço; 

d: Diâmetro; 

Af: Área da mesa comprimida; 

tf: Espessura da mesa. 

 

Caso não atenda nenhuma das condições, a peça será admitida como sendo 

sem apoio lateral completo. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 

2008). 

 

2.2.4.3 Tensão admissível a flexão - Fbx 

 

Dependendo do tipo de seção, e se ela tem ou não apoio lateral, os valores 

para as tensões admissíveis a flexão variam, sendo assim: 

 

a) Elementos com seção compacta e apoio lateral completo 

 Fb = ,  . F  (08) 

 

Sendo: Fbx = Tensão á flexão calculada em torno do eixo x. 

   

b) Elementos com seção não compacta e apoio lateral completo 

 Fb =  F  . [ , − ,  .   .  √F ]  ,  . F  (09) 

 

c) Elementos com seção compacta ou não compacta e sem apoio lateral  
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t  <  √  .  C
  Fb′ = ,  . F  (10) 

 √  .  C   t   √  .  C
 (11) 

  

Fb′ =  [ , −  .  ( rt ) .  C ] . F  ,  . F  (12) 

 

t  >  √  .  C  →  Fb′ =   .  C
n  ,  . F   (13) 

 Fb" =   .  C .  A  ,  . Fy (14) 

   

rt =  √  .  A + AA  (15) 

 A =  b  . t  (16) 

 A = h . t  (17) 

 

Sendo: b: largura da mesa para perfis L e U e 1 / 2 bf para perfis I; 

Lb: Distância entre os apoios laterais; 

rt: Raio de giração; 

Cb: Coeficiente de flexão; 

Af: Área da mesa comprimida; 

Aw: Área da alma da peça; 

ly: Comprimento; 

bf: Largura da mesa; 

tf: Espessura da mesa; 

tw: Espessura da alma da peça; 

h: Altura da alma da peça. 
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O coeficiente de flexão pode ser considerado a partir do diagrama de 

momentos fletores da peça. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 

2008). 

 Cb = , + ,  . +  ,  .  ,    (18)  

 

Sendo: Cb: Coeficiente de flexão; 

M1: Menor momento fletor; 

M2: Maior momento fletor. 

 

Quando o momento fletor das extremidades é menor do o de qualquer ponto 

dentro do intervalo, Cb = 1,00. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 

2008). 

 

Para Cb = 1,00 

 

√  .  CF =  {  → ASTM A −  → ASTM A −  

 

√  .  CF  =  {  → ASTM A −  → ASTM A −  

 

2.2.4.4 Flambagem local - Q 

 

Existem limitações que devem ser seguidas para que a flambagem local não 

ocorra antes da global, ou então, os valores da tensão de flexão admissível, deverão 

sofrer coeficientes de minoração, que são representados por Qa ou Qs. (NBR 8800, 

ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 
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2.2.4.4.1 Para elementos enrijecidos  

 

 Que tem as duas bordas, paralelas às tensões de compressão, apoiadas em 

toda a sua extensão. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 

2.2.4.4.1.1 Almas de perfis I, H ou U 

 

 Para as almas desses tipos de perfis, teremos Qa. (NBR 8800, ABNT, 2008 

apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 ���   �√��  { ASTM A  →  ASTM A  → 〉  → Q = ,  (19)  

     >  √  →  Q =  WW     (20) W =  w −  [ −  .  ]  (21) 

 

Q = Qa . Kc . Qs (22) 

 

Sendo: tw: Espessura da alma da peça; 

h: Altura da alma da peça; 

Fy: Tensão Limite de Resistência à Tração do Aço; 

Wef: módulo de resistência elástico da seção efetiva; 

Wx: Momento Resistente da peça em relação ao eixo x; 

Qa: Coeficiente de minoração. 

 

 Quando Q for igual a 1,00, ef será igual a Fy. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud 

CANTUSIO NETO, 2008). 
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2.2.4.4.2 Para elementos não enrijecidos 

 

2.2.4.4.2.1 Mesas de perfis I, H ou U e abas de perfis L 

    √F  { ASTM A  →   K = ,ASTM A  →  K = ,  (23) 

   →  K = ,  (24) 

  >  →  K =  ,
t ,  (25) 

   √F  →  Q = ,  (26) 

  >  √F  e   √F →  Q = , −  [ ,  .  .  √ ] (27) 

  >  √F →  Q = ,  . [  .(t ) ] (28) 

 

 Sendo: Qs: Coeficiente de minoração; 

 Kc: Índice; 

Fy: Tensão Limite de Resistência à Tração do Aço; 

b: largura da mesa para perfis L e U e 1 / 2 bf para perfis I; 

h: Altura da alma da peça; 

tf: Espessura da mesa; 

tw: Espessura da alma da peça. 

  

 O coeficiente Q será sempre: Q ≤ 1,00. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud 

CANTUSIO NETO, 2008). 
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2.2.4.4.3 Peças esbeltez - Qe 

 

Nas peças estruturais sujeitas aos efeitos de flexão, quando: 

  >  √  (29) 

 

Será necessário calcular o coeficiente de minoração das tensões admissíveis 

à compressão, que é representado por: Qe. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud 

CANTUSIO NETO, 2008). 

 <  √  → Qe = ,   (30) 

  >  √  → Qe =  [ − ,  .  AA  .  − ] ,   (31) 

 

Sendo: h: Altura da alma da peça; 

tf: Espessura da mesa; 

tw: Espessura da alma da peça; 

Fbx: Tensão á flexão calculada em torno do eixo x; 

Af: Área da mesa comprimida; 

Aw: Área da alma da peça. 

 

2.2.4.4.4 Tensão de cálculo - fbx 

 fb =  W   Fb  . Q . Q  (32) 

 Mx =  . +  P  
   (33) 

 

Sendo: Mx = Momento Fletor em relação ao eixo x; 

Wx = Momento Resistente da peça em relação ao eixo x; 

Fbx: Tensão á flexão calculada em torno do eixo x; 

Qe: Coeficiente de minoração, peças esbeltas; 
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Q: Flambagem local; 

P: Peso da peça; 

p: Carga sobre a peça; 

L: Comprimento da peça. 

 

2.2.4.5 Elementos comprimidos 

 

 Assim com os elementos tracionados, os elementos comprimidos são os que 

onde uma força perpendicular ao plano da seção transversal atua, porém o esforço 

de compressão exercido sobre a peça tende a acentuar os efeitos de curvatura. 

(NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 

2.2.4.5.1 Coeficientes de flambagem - K 

 

 Para se determinar o coeficiente de flambagem, levam-se em consideração, 

as fixações das extremidades da peça estrutural, assim como o deslocamento da 

mesma. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 

Tabela 6 – Condições de Fixação das Extremidades 
 

Rotação fixa e translação fixa  

Rotação livre e translação fixa  

Rotação fixa e translação livre  

Rotação livre e translação livre  

 
Fonte: (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 
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Tabela 7 – Valores de K 
 

Comprimento da peça (L) 

      

K 
Valor teórico 0,50 0,70 1,00 1,00 2,00 2,00 

Valor 
recomendado 

0,65 0,80 1,20 1,00 2,10 2,00 

 
Fonte: (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 

2.2.4.5.2 Comprimento de flambagem – KL 

 

 O comprimento de flambagem será determinado a partir da multiplicação 

entre o valor de K e o comprimento da peça estrutural (L). (NBR 8800, ABNT, 2008 

apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 

2.2.4.5.3 Tensão admissível de compressão - Fa 

 

 A tensão máxima admissível de compressão determina as condições de 

resistência de uma peça aos esforços de compressão. (NBR 8800, ABNT, 2008 

apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 

 λ =   . =  C  (34) 

 C =  √  . π  .  
 (35) 

 F =  [ −    .  r(  .  C )] . S (36) 

 FS = , +  ,  .   .  rC −  ,  .   .  rC  (37) 
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Para aço ASTM A36 → Cc = 128 

Para aço ASTM A572 → Cc = 108 

 Para 
 .  

 > Cc  

  

 F =   . π  .    .   .  r =   .  r  (38) 

 

 Sendo: λ: índice de esbeltez; 

 K: Coeficientes de flambagem; 

 L: Comprimento da peça estrutural; 

 r: Raio de giração da peça estrutural; 

 Fy = Tensão limite de resistência à tração do aço; 

 E: Módulo de Elasticidade do aço (20500 kN); 

 Fa: Tensão admissível de compressão; 

 

2.2.4.5.4 Índice de esbeltez - λ 

 

 Tem fundamental importância para peças comprimidas, sabendo que o 

esforço de compressão tende a ampliar as excentricidades construtivas. Para 

evitardeformações excessivas, são fixados valor máximos para esse índice. (NBR 

8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 λ =   (39) 

 

A relação entre o comprimento da barra em relação ao seu raio de giração, 

não pode ultrapassar, λ ≤ 200. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 

2008). 
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2.2.4.5.5 Flambagem local - Q 

 

2.2.4.5.5.1 Para elementos enrijecidos 

 

 Que tem as duas bordas, paralelas às tensões de compressão, apoiadas em 

toda a sua extensão. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 

2.2.4.5.5.1.1 Almas de perfis I, H ou U 

   √  { ASTM A  →  ASTM A  → 〉  → Q = ,   (40) 

   √  →  h =   .  √  . [ − t  .  √ ]  →  Q =  AA   (41) 

 A =  A −  [ h −  h  .  t ]  e f = F   para = ,   (42) 

 

2.2.4.5.5.2 Para elementos não enrijecidos 

 

 Que tem uma borda livre, paralela às tensões de compressão. (NBR 8800, 

ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 

2.2.4.5.5.2.1 Mesas de perfis I, H ou U e abas de perfis L 

 

   √F  { ASTM A  →   K = ,ASTM A  →  K = ,   (43) 

 

   →  K = ,   (44) 

 

  >  →  K =  ,
t ,   (45) 

 

   √F  →  Q = ,   (46) 
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 >  √F  e   √F →  Q = , −  [ ,  .  .  √ ] (47) 

 

  >  √F →  Q = ,  . [  .(t ) ] (48) 

 

 O coeficiente Q será sempre: Q ≤ 1,00. (NBR 8800, ABNT, 2008 apud 

CANTUSIO NETO, 2008). 

 

2.2.4.5.6 Tensão de cálculo - fa 

 

Nas peças estruturais sujeitas aos efeitos de flexão, quando: 

 f =  A   F  . Q  . Q   (49) 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 Cálculo Inclinação da Rampa de Acesso 

 

Conforme descrito no item 2.1.6.1, para que a rampa de acesso de uma 

passarela siga as disposições da NBR 9050 (ABNT, 2004) de acessibilidade, deve 

apresentar uma inclinação não superior a 8,33 %. 

Através da fórmula 01 apresentada na página 27 do presente trabalho 

efetuou-se o cálculo da inclinação da rampa, levando em consideração o disposto na 

NBR 9050 (ABNT, 2004) já citado nesse trabalho. 

Considerando a altura do patamar de 3,375 m, e o comprimento da rampa 

para que fique adequado ao limite de inclinação permitido, de 41 m. Chegou-se a 

uma inclinação total de 8,23 %, ficando abaixo do exposto na norma. 
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2.3.2 Carga da Treliça 

 

Como já exposto neste trabalho, para que os cálculos possam ser efetuados, 

para a escolha dos perfis de aço para a estrutura da passarela, necessita-se 

informar à carga que a treliça exerce sobre ela. 

Para isso utilizou-se o Software Ftool® para dimensionar uma treliça tipo. 

Levando em consideração as dimensões da passarela, e a altura mínima 

especificada pelo Manual do DNIT ISF – 219 de 2 m, para que proteja a parte da 

passarela que fica sobre as faixas de rolamento. O cálculo da carga foi efetuado 

considerando como sendo utilizado um aço com perfil W 150,0 x 13,0 que tem um 

peso de 13,0 Kg/m. 

Sendo assim, tem-se um peso aproximado de 8,826 kN. 

 

2.3.3 Carga Móvel 

 

De acordo com o já disposto no item 2.2.2.1 do presente trabalho, a carga 

móvel é uniformemente distribuída, e aplicada sobre o pavimento situado entre os 

guarda-corpos e deve-se considerar a carga como sendo: p = 5,0 kN/m2. (NBR 

7188, ABNT, 3013) 

 

2.3.4 Carga de Vento 

 

Efetuando análise do disposto no item 2.2.1 deste trabalho. Definiu-se que: 

 

 Conforme já apresentado, S1 = 1,00; 

 Levando em conta que a edificação pertence à categoria IV, classe B e que 

sua altura fica entre 5 e 10 m. S2 = 0,83; 

 Sabendo que a passarela pertence ao grupo de risco, teremos S3 = 1,10; 

 Velocidade básica do vento Vo = 45 m/s. 

 

Sabendo isso efetuou-se o cálculo da velocidade característica do vento (Vk), 

segundo a fórmula (02) apresentada na página 32 deste trabalho. Chegando a um 

Vk = 41 m/s. 
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A partir disso calculou-se a carga de vento apresentada na página 36, pela 

fórmula (04). Tendo uma carga q = 1030,453 N/m². 

Fazendo a analise das dimensões da passarela e da carga gerada pelo vento 

sobre ela, concluiu-se que a carga de vento sobre essa estrutura pode ser 

considerada desprezível. 

 

2.3.5 Carga do Tabuleiro 

 

Levando em consideração o disposto no item 2.1.6.3, considera-se o tabuleiro 

como tendo uma carga total de aproximadamente 0,98 kN. 

 

2.3.6 Seleção dos Perfis de Aço 

 

2.3.6.1 Para as vigas de 4,60 m  

 

São as vigas que suportarão as cargas exercidas sobre os patamares que 

ficam nas laterais da passarela. Tendo em vista que são três vigas sob capa 

patamar, totalizando seis vigas nessas dimensões. Sabendo ainda que a carga 

distribuída total exercida sobre essas vigas é de 6 kN/m. 

Levando em consideração as cargas já mencionadas nesse trabalho, conclui-

se que essas vigas estão sujeitas a uma carga de 2 kN/m. 

 
Figura 7 – Carga atuante nas vigas de 4,60 m 

 

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 
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Figura 8 – Reações de apoio nas vigas de 4,60 m 
 

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 
 

Figura 9 – Diagrama de Esforço Cortante das Vigas de 4,60 m 
 

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 
 

Figura 10 – Diagrama de momento fletor das vigas de 4,60 m 
 

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 
 

2.3.6.1.1 Perfil I padrão Açominas W 310 x 21,0 

 

Após verificar os perfis apresentados no anexo I deste trabalho, efetuando os 

mesmos cálculos apresentados abaixo, para cada perfil, verifica-se que o que mais 

se adéqua as cargas exigidas é o perfil I W 310 x 21,0. A seguir apresentam-se os 

cálculos para verificação da adequação do perfil a estas vigas. 
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Figura 11 - Informações sobre o perfil selecionado 
 

Fonte: (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 
 

2.3.6.1.1.1 Área da alma - Aw 

  

 Calculada através da fórmula (17) apresentada na página 39 deste trabalho.  

 A = h . t  A = ,  . ,                 Aw = 14,89 cm² 

  

2.3.6.1.1.2 Área da mesa - Af 

 

 Calculada através da fórmula (07) apresentada na página 38 deste trabalho.  

 A = bf . t  A = ,  . ,                 Af = 5,76 cm²  

 

2.3.6.1.1.3 Momento máximo aplicado - Mx 

 

 De acordo com a fórmula (33) localizada na página 43 do presente trabalho.  

 

 Mx =  . +  P  
                       Mx = ,  .  , +   ,

                 Mx=7,85 kN.m 
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2.3.6.1.1.4 Flambagem local – Q 

 

 A partir das fórmulas dispostas no item 2.2.4.4.1.1 deste trabalho, definiu-se 

que: 

 

 = ,, = ,     √ =  =   →   Portanto Qa = ,   

 

 = ,      →   Portanto K = ,  

 

 =  ,, = ,     √F =  √ , =   →  Portanto  Q = ,   

 

 Q = Qa . Kc . Qs   →    Q = ,  . ,  . ,   →   Q = ,  

 

2.3.6.1.1.5 Flambagem global - Lb 

  

 Conforme as fórmulas apresentadas no item 2.2.4.2.1 deste trabalho chegou-

se aos seguintes resultados: 

 Lb =  cm     .  b√F =   .  , = ,  cm  cm  →   Sem Apoio  
   Lb =  cm  A  .  Fy = ,,  .  = ,  cm   cm →  Sem Apoio 

  

2.3.6.1.1.6 Tipo de seção 

 

De acordo como o que está apresentado no item 2.2.4.2 do presente trabalho 

definiu-se o tipo de seção da viga. 

 = ,, = ,     √ =  =   ↔   =  ,, = ,   
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 Como √ =  >  , =  ,,    →   Seção Compacta  

 

2.3.6.1.1.7 Coeficiente de flexão para elementos de seção compacta e sem apoio 

lateral 

 

 rt =  √ I .  A + A =  √  .  , + , = ,  cm  
 = , =  cm  

 

Como se trata de uma viga bi apoiada Cb = 1,00. 

 √  .  C = √  .  , = , √  .  C = √  .  , = ,   

 Como t  > √  .  C  → Fb′ =  .  C
n =   .  ,

,  →  Fb′ = ,  kN/cm²  

 Fb" =   .  C .  A =   .  , .  ,  ,   →   Fb" = ,  kN/cm    

   

Como o valor da flexão não pode ser superior a 60 % do valor de Fy = 25 

kN/cm². Verifica-se: 

 Fb′ = ,  <   �� . ,  =   →   ��  

 Fb" = ,  <   �� . ,  =   →   ��  

 

Adota-se o maior valor, portanto Fb = 3,48 kN/cm². 

 

2.3.6.1.1.8 Verificação de esbeltez – � 

 =  , <  √ = ,    →   Qe = ,   



55 
 

2.3.6.1.1.9 Carga máxima suportada pelas vigas 

 Fb = Fb"  .  Q .  Qe = ,  .  ,  .  ,   →   Fb = ,  kN/cm²  

 fbx = W    Fb   →   Mx =  Fb  .  Wx  

 Wx =  I =  ,, = ,  cm   

 Mx =  Fb  .  Wx =   ,  .  ,   →   Mx =  ,  kN/cm²  

 

Sabendo que o momento fletor máximo aplicado com a carga de 2 kN nas 

vigas é de 5,3 kN.m, e que o Momento máximo suportado pela viga é de 8,29 kN.m, 

conclui-se que o perfil se adéqua a carga exigida pela viga. 

 

2.3.6.2 Para as vigas de 10,10 m  

 

São as vigas que suportarão as cargas exercidas sobre o tabuleiro que fica no 

vão central da passarela, localizado sobre as faixas de rolamento. Levando em 

consideração que a carga total aplicada distribuidamente sobre essas vigas é de 

23,63 kN, e que são 3 vigas de 10,10 m que ligam o pilar 3 ao 4, e outras 3 vigas de 

10,10 m que ligam o pilar 4 ao 5. 

Sabendo isso, a carga aproximada será de 3,938 kN/m. 

 
Figura 12 – Carga atuante nas vigas de 10,10 m 

 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 
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Figura 13 – Reações de apoio nas vigas de 10,10 m 
 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 

 

Figura 14 – Diagrama de esforço cortante das vigas de 10,10 m 

 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 

 

Figura 15 – Diagrama de momento fletor das vigas de 10,10 m 

 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 

 

2.3.6.2.1 Perfil I padrão Açominas W 360 x 64,0 

 

Após verificar os perfis apresentados no anexo I deste trabalho, efetuando os 

mesmos cálculos apresentados abaixo, para cada perfil, verifica-se que o que mais 

se adéqua as cargas exigidas é o perfil I W 360 x 64,0. A seguir apresentam-se os 

cálculos para verificação da adequação do perfil a estas vigas. 
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Figura 16 - Informações sobre o perfil selecionado 
 

 
Fonte: (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 

2.3.6.2.1.1 Área da alma - Aw 

  

 Calculada através da fórmula (17) apresentada na página 39 deste trabalho.  

 A = h . t  A =  . ,                 Aw = 24,64 cm² 

  

2.3.6.2.1.2 Área da mesa - Af 

 

 Calculada através da fórmula (07) apresentada na página 38 deste trabalho.  

 A = bf . t  A = ,  . ,                 Af = 27,40 cm²  

 

2.3.6.2.1.3 Momento máximo aplicado - Mx 

 

 De acordo com a fórmula (33) localizada na página 43 do presente trabalho.  

 

 Mx =  . +  P  
                Mx = ,  .  , + ,   ,

              Mx=91,53 kN.m 
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2.3.6.2.1.4 Flambagem local – Q 

 

 A partir das fórmulas dispostas no item 2.2.4.4 deste trabalho, diz-se que: 

 

 = , = ,     √ =  =   →   Portanto Qa = ,   

 

 = ,      →   Portanto K = ,  

 

 =  ,, = ,     √F =  √ , =   →  Portanto  Q = ,   

 

 Q = Qa . Kc . Qs   →    Q = ,  . ,  . ,   →   Q = ,  

 

2.3.6.2.1.5 Flambagem global - Lb 

  

 Conforme as fórmulas apresentadas no item 2.2.4.2.1 deste trabalho 

apresentam-se aos seguintes resultados: 

 Lb =  cm     .  b√F =   .  , = ,  cm  cm →   Sem Apoio  
   Lb =  cm  A  .  Fy = ,,  .  = ,  cm  cm → Sem Apoio 

  

2.3.6.2.1.6 Tipo de seção 

 

De acordo como o que está apresentado no item 2.2.4.2 do presente trabalho 

defini-se o tipo de seção da viga. 

 = , = ,    √ =  =   ↔   =  ,, = ,   

  Como √ =  >  ,  =  ,,    →   Seção Compacta  
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2.3.6.2.1.7 Coeficiente de flexão para elementos de seção compacta e sem apoio 

lateral 

 

 rt =  √ I .  A + A =  √  .  , + , = ,  cm  
 = , = ,  cm  

 

Como se trata de uma viga biapoiada Cb = 1,00. 

 √  .  C = √  .  , = , , √  .  C = √  .  , = ,   

 Como t  > √  .  C  → Fb′ =  .  C
n =   .  ,

,  →  Fb′ = ,  kN/cm²  

 Fb" =   .  C .  A =   .  , .  ,  ,   →   Fb" = ,  kN/cm    

   

Como o valor da flexão não pode ser superior a 60 % do valor de Fy = 25 

kN/cm². Verifica-se: 

 Fb′ = ,  <   �� . ,  =   →   ��  

 Fb" = ,  <   �� . ,  =   →   ��  

 

Adota-se o maior valor, portanto Fb = 6,59 kN/cm². 

 

2.3.6.2.1.8 Verificação de esbeltez – � 

 =  ,  <  √ = ,    →   Qe = ,   
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2.3.6.2.1.9 Carga máxima suportada pelas vigas 

 Fb = Fb"  .  Q .  Qe = ,  .  ,  .  ,   →   Fb = ,  kN/cm²  fbx = W    Fb   →   Mx =  Fb  .  Wx  

 Wx =  Ix =  ,, = ,  cm  

 Mx =  Fb  .  Wx =   ,  .  ,   →   Mx = ,  kN/cm²  

 

Sabendo que o momento fletor máximo aplicado com a carga de 3,93 kN nas 

vigas é de 50,1 kN.m, e que o Momento máximo suportado pela viga é de 65,92 

kN.m, verifica-se que o perfil se adéqua a carga exigida pelas vigas. 

 

2.3.6.3 Pilares situados sob os patamares 

 

São os pilares que suportam as cargas aplicadas nos patamares dos dois 

lados da passarela. Sabendo que em cada lado da passarela temos dois pilares, 

teremos um total de quatro pilares com essas dimensões. Tendo eles uma altura de 

3,375 m e recebendo uma carga de 13,8 kN cada. 

 

2.3.6.3.1 Perfil I padrão Açominas W 150 x 13,0 

 

Após verificar os perfis apresentados no anexo I deste trabalho, efetuando os 

mesmos cálculos apresentados abaixo, para cada perfil, verifica-se que o que mais 

se adéqua as cargas exigidas é o perfil I W 150 x 13,0. A seguir apresentam-se os 

cálculos para verificação da adequação do perfil a este pilar. 
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Figura 17 – Informações sobre o perfil selecionado 

 

Fonte: (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 

 

2.3.6.3.1.1 Área da alma - Aw 

  

 Calculada através da fórmula (17) apresentada na página 39 deste trabalho.  

 A = h . t  A = ,  . ,                 Aw = 5,93 cm² 

  

2.3.6.3.1.2 Área da mesa - Af 

 

 Calculada através da fórmula (07) apresentada na página 38 deste trabalho.  

 A = bf . t  A =  . ,                 Af = 4,90 cm²  

 

2.3.6.3.1.3 Área total da peça - Ag 

 Ag = . Af + Aw → Ag =  . , + ,   →   Ag = ,  cm   
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2.3.6.3.1.4 Comprimento de flambagem  

 

De acordo com as tabelas apresentadas no item 2.2.4.7.1 do presente 

trabalho, o coeficiente de flambagem que se adéqua ao caso em estudo é K = 0,8, 

tendo rotação livre e translação fixa. 

 KL = ,  . ,   →   KL =  cm  

 

2.3.6.3.1.4.1 Comprimento de flambagem em x 

 KLrx = , =  cm 

 

2.3.6.3.1.4.2 Comprimento de flambagem em y 

 KLry = , =  cm 

 

Adota-se o maior valor sendo então 121 cm. Sabendo-se o que o aço utilizado 

é o A36 que tem uma tensão de escoamento de 25 kN/cm², e possui o Cc = 128. 

 

2.3.6.3.1.5 Tensão admissível de compressão – Fa 

 

Conforme está apresentado no item 2.2.4.7.3 deste trabalho, calcula-se a 

tensão admissível de compressão, levando em consideração que o KL/r < Cc, utiliza-

se a seguinte fórmula: 

 F =   .  r =     →   Fa = ,  kN/cm   

 

2.3.6.3.1.6 Índice de esbeltez – � 

 KLrx = , =  cm  <     →   �� 
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 KLry = , =  cm  <     →   �� 

 

2.3.6.3.1.7 Tensões suportadas pelo perfil 

 

 = ,, = ,     √ =  =   →   Portanto Qa = ,   

 

 = ,      →   Portanto K = ,  

 =  , = ,    √F =  √ , =   →  Portanto  Q = ,   

 Q = Qa .  Kc .  Qs   →    Q = ,  .  ,  .  ,   →   Q = ,   

 fa =  Ag .  Fa  →   fa = ,  . ,   →    ,  kN  

 

Como a carga aplicada nesse pilar é de 13,8 kN e a carga resistida por esse 

perfil é de até 113,41kN, conclui-se que esse perfil é adequado para as cargas 

aplicadas sobre ele. 

 

2.3.6.4 Pilares situados sob o vão central da passarela 

 

São os pilares que suportam as cargas aplicadas no vão central da passarela. 

Sabendo que os pilares laterais receberão uma carga de 59,64 kN, e o pilar que fica 

no centro do vão receberá uma carga de 119,28 kN. Tendo eles uma altura de 6,75 

m. 

 

2.3.6.4.1 Perfil I padrão Açominas W 200 x 26,0 para os pilares laterais 

 

Após verificar os perfis apresentados no anexo I deste trabalho, efetuando os 

mesmos cálculos apresentados abaixo, para cada perfil, verifica-se que o que mais 

se adéqua as cargas exigidas é o perfil I W 200 x 26,0. A seguir apresentam-se os 

cálculos para verificação da adequação do perfil a este pilar. 
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Figura 18 – Informações sobre o perfil selecionado 
 

Fonte: (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 
 

2.3.6.4.1.1 Área da alma - Aw 

  

 Calculada através da fórmula (17) apresentada na página 39 deste trabalho.  

 A = h . t  A =  .  ,                 Aw = 11,02 cm² 

  

2.3.6.4.1.2 Área da mesa - Af 

 

 Calculada através da fórmula (07) apresentada na página 38 deste trabalho.  

 A = bf . t  A = ,  . ,                 Af = 11,2 cm²  

 

2.3.6.4.1.3 Área total da peça - Ag 

 Ag = . Af + Aw → Ag =  . , + ,   →   Ag = ,  cm   
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2.3.6.4.1.4 Comprimento de flambagem  

 

De acordo com as tabelas apresentadas no item 2.2.4.7.1 do presente 

trabalho, o coeficiente de flambagem que se adéqua ao caso em estudo é K = 0,8, 

tendo rotação livre e translação fixa. 

 KL = ,  .   →   KL =  cm  

 

2.3.6.4.1.4.1 Comprimento de flambagem em x 

 KLrx = , = ,  cm 

 

2.3.6.4.1.4.2 Comprimento de flambagem em y 

 KLry = , = ,  cm 

 

Adota-se o maior valor sendo então 174,19 cm. Sabendo-se o que o aço 

utilizado é o A36 que tem uma tensão de escoamento de 25 kN/cm², e possui o Cc = 

128. 

 

2.3.6.4.1.5 Tensão admissível de compressão – Fa 

 

Conforme está apresentado no item 2.2.4.7.3 deste trabalho, calcula-se a 

tensão admissível de compressão, levando em consideração que o KL/r < Cc, 

teremos que utilizar a seguinte fórmula: 

 F =   .  r =  ,    →   Fa = ,  kN/cm   

 

2.3.6.4.1.6 Índice de esbeltez – � 

 KLrx = , = ,  cm  <     →   �� 
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 KLry = , = ,  cm  <     →   �� 

 

2.3.6.4.1.7 Tensões suportadas pelo perfil 

 

 = , = ,     √ =  =   →   Portanto Qa = ,   

 

 = ,      →   Portanto K = ,  

 =  ,, = ,    √F =  √ , =   →  Portanto  Q = ,   

 Q = Qa .  Kc .  Qs   →    Q = ,  .  ,  .  ,   →   Q = ,   

 fa =  Ag .  Fa  →   fa = ,  .  ,   →    ,  kN  

 

Como a carga aplicada nesse pilar é de 59,64 kN e a carga resistida por esse 

perfil é de até 116 kN, conclui-se que esse perfil é adequado para as cargas 

aplicadas sobre ele. 

 

2.3.6.5 Pilares situados sob o vão central da passarela 

 

São os pilares que suportam as cargas aplicadas no vão central da passarela. 

Sabendo que os pilares laterais receberão uma carga de 59,64 kN, e o pilar que fica 

no centro do vão receberá uma carga de 119,28 kN. Tendo eles uma altura de 6,75 

m. 

 

2.3.6.5.1 Perfil I padrão Açominas W 200 x 31,0 para o pilar do meio 

 

Após verificar os perfis apresentados no anexo I deste trabalho, efetuando os 

mesmos cálculos apresentados abaixo, para cada perfil, verifica-se que o que mais 

se adéqua as cargas exigidas é o perfil I W 200 x 31,0. A seguir apresentam-se os 

cálculos para verificação da adequação do perfil a este pilar. 
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Figura 19 – Informações sobre o perfil selecionado 
 

Fonte: (NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 
 

2.3.6.5.1.1 Área da alma - Aw 

  

 Calculada através da fórmula (17) apresentada na página 39 deste trabalho.  

 A = h . t  A =  .  ,                 Aw = 12,16 cm² 

  

2.3.6.5.1.2 Área da mesa - Af 

 

 Calculada através da fórmula (07) apresentada na página 38 deste trabalho.  

 A = bf . t  A = ,  . ,                 Af = 13,66 cm²  

 

2.3.6.5.1.3 Área total da peça - Ag 

 Ag = . Af + Aw → Ag =  . , + ,   →   Ag = ,  cm   
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2.3.6.5.1.4 Comprimento de flambagem  

 

De acordo com as tabelas apresentadas no item 2.2.4.7.1 do presente 

trabalho, o coeficiente de flambagem que se adéqua ao caso em estudo é K = 0,8, 

tendo rotação livre e translação fixa. 

 KL = ,  .   →   KL =  cm  

 

2.3.6.5.1.4.1 Comprimento de flambagem em x 

 KLrx = , = ,  cm 

 

2.3.6.5.1.4.2 Comprimento de flambagem em y 

 KLry = , = ,  cm 

 

Adota-se o maior valor sendo então 169,28 cm. Sabendo-se o que o aço 

utilizado é o A36 que tem uma tensão de escoamento de 25 kN/cm², e possui o Cc = 

128. 

 

2.3.6.5.1.5 Tensão admissível de compressão – Fa 

 

Conforme está apresentado no item 2.2.4.7.3 deste trabalho, calcula-se a 

tensão admissível de compressão, levando em consideração que o KL/r > Cc, utiliza-

se a seguinte fórmula: 

 F =   .  r =  ,    →   Fa = ,  kN/cm   

 

2.3.6.5.1.6 Índice de esbeltez – � 

 KLrx = , = ,  cm  <     →   �� 
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 KLry = , = ,  cm  <     →   �� 

 

2.3.6.5.1.7 Tensões suportadas pelo perfil 

 

 = , = ,     √ =  =   →   Portanto Qa = ,   

 

 = ,      →   Portanto K = ,  

 =  ,, = ,    √F =  √ , =   →  Portanto  Q = ,   

 Q = Qa .  Kc .  Qs   →    Q = ,  .  ,  .  ,   →   Q = ,   

 fa =  Ag .  Fa  →   fa = ,  .  ,   →    ,  kN  

 

Como a carga aplicada nesse pilar é de 119,28 kN e a carga resistida por 

esse perfil é de até 145,36 kN, conclui-se que esse perfil é adequado para as cargas 

aplicadas sobre ele. 

 

2.3.6.6 Fixações e juntas de ligações dos pilares ao solo 

 

 Devido às altas cargas atuantes nessa estrutura, o correto é que as fixações 

sejam feitas através de ligações soldadas. Sabendo-se que os as fixações de perfis 

soldados só podem ser projetadas por um profissional de Engenharia Mecânica, não 

apresentaremos os cálculos de dimensionamento das mesmas, ficando assim a 

disposição de trabalhos futuros. 
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2.3.7 Imagens da Passarela Projetada 

 

Figura 20 – Ilustração da Passarela Projetada 
 

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 
 

Figura 21 – Ilustração da Passarela Projetada 
 

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 
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Figura 22 – Ilustração da Passarela Projetada 
 

 
 

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 
 

Figura 23 – Ilustração da Passarela Projetada 
 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 
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Figura 24 – Ilustração da Passarela Projetada 
 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 

 

Figura 25 – Ilustração da Passarela Projetada 
 

 
Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 
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Figura 26 – Ilustração da Passarela Projetada 
 

 
 

Fonte: (O PRÓPRIO AUTOR) 
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3. CONCLUSÃO 

 

 O que ficou evidenciado com a elaboração deste trabalho é que a passarela é 

de grande importância a população, o que trará mobilidade, conforto e 

principalmente segurança para os usuários. 

A estrutura metálica, com a qual será dimensionada a passarela, apresenta 

várias vantagens sobre as outras estruturas, como: a produção de estruturas com 

uma exatidão milimétrica, admitindo altíssimo controle de qualidade do produto final, 

tendo a certeza de que as dimensões e as propriedades dos matérias estarão 

corretas; material extremamente resistente à vibrações e choques; rapidez e limpeza 

na execução da obra; possibilita o reaproveitamento dos materiais, permitindo a 

montagem e desmontagem em outro lugar; tem elevada resistência estrutural 

possibilitando construir estruturas leves e que são capazes de vencem grandes vão;   

precisão, rapidez, alta resistência, entre outros.  

Dentre as normas que foram utilizadas para o dimensionamento da estrutura, 

podemos citar principalmente a NBR 8800 (ABNT, 2008), que apresenta as 

principais diretrizes para o projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de 

aço e concreto de edifícios, embora se trate de uma passarela e não edificação, 

como não existe uma norma específica para projeto de passarela em estrutura 

metálica, utilizamos essa relativa a edificações que apresenta os mesmos critérios 

de projeto. Essa NBR apresenta todos os critérios necessários para que 

pudéssemos efetuar os cálculos, para chegar ao perfil correto de aço para as 

suportar as cargas da passarela. Foi utilizada ainda a NBR 6123 (ABNT, 1988), que 

informa todos os critérios a serem levados em consideração quanto à força exercida 

pelo vento sobre as estruturas, a NBR 7188 (ABNT, 2013) que apresenta tudo que 

deve ser levado em consideração como carga móvel sobre a estrutura, e a NBR 

9050 (ABNT, 2004) que dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos, informa as dimensões adequadas de um 

corrimão, assim como a correta altura em qual ele deve ser instalado. 

A estrutura projetada tem como função suportar as cargas oriundas da 

passarela para pedestres, as vigas  de 4,60 m que estão localizadas sob os 

patamares das rampas de acesso suportarão uma carga total de 6 kN; as vigas de 

10,10 m que estão situadas sobre a parte que fica sobre as faixas de rolamento da 

via, suportarão uma carga total de 23,63 kN; os pilares que ficam sob os patamares, 



75 
 

terão de suportar uma carga total de 13,8 kN; os laterais que estão sobre o vão 

central da passarela suportarão uma carga de 59,64 kN, e o pilar que fica no centro 

do vão receberá uma carga de 119,28 kN. 

Os perfis selecionados para suportar as cargas exercidas pela passarela são:  

para as vigas de 4,60 m, o perfil adequado é o W 310 x 21, que suporta o momento 

fletor exigido pela viga que é de 5,29 kN.m, tendo como carga máxima suportada 

8,30 kN.m; para as vigas de 10,10 m, o perfil adequado é o W 360 x 64, que suporta 

o momento fletor exigido pela viga que é de 50,22 kN.m, tendo como carga máxima 

suportada 65,92 kN.m; para os pilares que ficam sob os patamares, o perfil correto é 

o W 150 x 13, que suporta as reações de apoio exigidas que é de 13,8 kN, tendo 

esse perfil uma carga máxima suportada de 71 kN; os pilares que ficam sob o vão 

central da passarela, tem dois perfis diferentes pois possuem reações de apoio 

diferentes, sendo que para os dois que ficam nas laterais o perfil adequado é o W 

200 x 26, que suporta uma carga máxima de 115 kN, adequado para as reações de 

apoio que é de 59,64 kN, e para o pilar central que tem uma reação de apoio de 

119,28 kN, o perfil adequado é o W 200 x 31 que suporta uma carga máxima de 

132,12 kN. 

A partir do apresentado, pudemos chegar aos perfis adequados para essa 

estrutura. Levando em consideração as NBR’s apresentadas nesse trabalho, os 

perfis metálicos selecionados suportam adequadamente as cargas aplicadas sobre a 

estrutura da passarela, concluindo assim o projeto da estrutura ideal para ela. 
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ANEXO I – TABELA DOS PERFIS I PADRÃO AÇOMINAS I 

 

(NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 
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ANEXO II – TABELA DOS PERFIS I PADRÃO AÇOMINAS II 

 

(NBR 8800, ABNT, 2008 apud CANTUSIO NETO, 2008). 
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ANEXO III - VALORES PARA O FATOR S2 

 

Z 
(m) 

Categoria 
I II III IV V 

Classe Classe Classe Classe Classe 
A B C A B C A B C A B C A B C 

≤ 5 1,06 1,04 1,01 0,94 0,92 0,89 0,88 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 0,74 0,72 0,67 
10 1,10 1,09 1,06 1,00 0,98 0,95 0,94 0,92 0,88 0,86 0,83 0,80 0,74 0,72 0,67 
15 1,13 1,12 1,09 1,04 1,02 0,99 0,98 0,96 0,93 0,90 0,88 0,84 0,79 0,76 0,72 
20 1,15 1,14 1,12 1,06 1,04 1,02 1,01 0,99 0,96 0,93 0,91 0,88 0,82 0,80 0,76 
30 1,17 1,17 1,15 1,10 1,08 1,06 1,05 1,03 1,00 0,98 0,96 0,93 0,87 0,85 0,82 
40 1,20 1,19 1,17 1,13 1,11 1,09 1,08 1,06 1,04 1,01 0,99 0,96 0,91 0,89 0,86 
50 1,21 1,21 1,19 1,15 1,13 1,12 1,10 1,09 1,06 1,04 1,02 0,99 0,94 0,93 0,89 
60 1,22 1,22 1,21 1,16 1,15 1,14 1,12 1,11 1,09 1,07 1,04 1,02 0,97 0,95 0,92 
80 1,25 1,24 1,23 1,19 1,18 1,17 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,01 1,00 0,97 

100 1,26 1,26 1,25 1,22 1,21 1,20 1,18 1,17 1,15 1,13 1,11 1,09 1,05 1,03 1,01 
120 1,28 1,28 1,27 1,24 1,23 1,22 1,20 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1,07 1,06 1,04 
140 1,29 1,29 1,28 1,25 1,24 1,24 1,22 1,22 1,20 1,18 1,16 1,14 1,10 1,09 1,07 
160 1,30 1,30 1,29 1,27 1,26 1,25 1,24 1,23 1,22 1,20 1,18 1,16 1,12 1,11 1,10 
180 1,31 1,31 1,31 1,28 1,27 1,27 1,26 1,25 1,23 1,22 1,20 1,18 1,14 1,14 1,12 
200 1,32 1,32 1,32 1,29 1,28 1,28 1,27 1,26 1,25 1,23 1,21 1,20 1,16 1,16 1,14 
250 1,34 1,34 1,33 1,31 1,31 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1,25 1,23 1,20 1,20 1,18 
300 - - - 1,34 1,33 1,33 1,32 1,32 1,31 1,29 1,27 1,26 1,23 1,23 1,22 
350 - - - - - - 1,34 1,34 1,33 1,32 1,30 1,29 1,26 1,26 1,26 
400 - - - - - - - - - 1,34 1,32 1,32 1,29 1,29 1,29 
420 - - - - - - - - - 1,35 1,35 1,33 1,30 1,30 1,30 
450 - - - - - - - - - - - - 1,32 1,32 1,32 
500 - - - - - - - - - - - - 1,34 1,34 1,34 

 
Fonte: (NBR 6123, ABNT 1988). 


