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CATWALK 
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Neste trabalho foi realizada a verificação estrutural de uma passarela metálica sobre ferrovia 
construída na cidade de Uberlândia na década de mil novecentos e noventa. Realizou-se uma 
verificação dos perfis dimensionados com os parâmetros de dimensionamento utilizados nas 
normas posteriores à sua construção, no intuito de verificar se as mesmas atenderiam aos 
padrões destas. Após a modelagem da estrutura e análise dos esforços solicitantes obtidos com 
o programa SAP200, foram realizados os dimensionamentos segundo os critérios da NBR 14762 
de 2001 e de 2010 para as seções adotadas. Os resultados mostram que nem todas as seções 
atenderiam os critérios de dimensionamento de estruturas de aço utilizados nestas normas 

Palavras-Chave: Passarela. Estruturas em aço. Treliças. 
 
 

In this work, the structural verification of a steel pedestrian bridge on a railroad built in the city 
of Uberlândia in the decade of nineteen hundred and ninety was carried out. A verification of 
the dimensioned profiles was carried out with the design parameters used in the codes after 
their construction, in order to verify if they met their standards. After modeling the structure 
and analyzing the requesting efforts obtained with the SAP200 program, dimensioning was 
carried out according to the criteria of NBR 14762 of 2001 and 2010 for the adopted sections. The 
results show that not all sections would meet the design criteria for steel structures used in 
these codes. 

Keywords: Pedestrian bridge. Steel structures. Trusses. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

Pontes e passarelas são estruturas 
utilizadas para superar obstáculos naturais ou 
artificiais como rios, rodovias e vales, de acordo 
com a NBR 7188 (ABNT, 2013). Passarelas de 
pedestres podem ser definidas como estruturas 
construídas sob vias de trânsito motorizado, que 
fornecem condições físicas para a travessia de 
pedestres, separando os fluxos de veículos e 
pedestres evitando os conflitos existentes entre 
eles.  

De acordo com DNIT (2015), especialmente 
no segmento de linhas férreas que atravessam 
territórios urbanos com elevado volume de 
tráfego de trens e pedestres, as passarelas de 
pedestres se fazem necessárias, sendo classificadas 
essencialmente como obras de arte especiais. 

Passarelas de aço são estruturas muito 
comuns no Brasil, e, embora geralmente tenham 
geometria simples, o dimensionamento deste tipo 
de estrutura exige conhecimento de critérios 
específicos de dimensionamento próprios deste 
tipo de construção. O significativo número de 
reportagens recentes que podem ser encontradas a 
respeito de interdição de pontes e passarelas no 
Brasil, sugere que muitos projetos podem estar 
negligenciando tais critérios. Tais problemas não 
são uma exclusividade brasileira. Nesse sentido, 
surge o interesse em verificar estas estruturas de 
acordo com as normatizações atuais. 

A passarela analisada neste trabalho foi 
construída a três décadas na Rua Prudente de 
Morais entre as Ruas Tito Teixeira e Manoel 
Gomes dos Santos no Bairro Custódio Pereira em 
Uberlândia-MG (Figuras 1 (a) e (b)). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: (a) Localização da passarela (em destaque) e 
(b) Vista da passarela. 

 

 
 
 
 

 
 

Fonte: (a) Google Maps (2019) (b) Autores (2019) 

 

2. METODOLOGIA 
 

2.1. Geometria e modelo analítico 
A fim de verificar a passarela de acordo 

com os métodos das normas NBR 14762 (ABNT, 
2001) e NBR 14762 (ABNT, 2010), foram 
levantadas, a partir do projeto executivo, as 
medidas e a identificação das peças (Quadro 1), de 
forma a garantir que o modelo utilizado para a 
verificação analítica fosse fiel ao modelo existente. 
Os comprimentos foram considerados a partir do 
ponto de trabalho de cada elemento, conforme 
adotado nos programas de análise estrutural. Com 
a informação das medidas foram elaborados os 
desenhos executivos das partes da passarela em 
questão (Figuras 3 a, b, c e d). 
  
 

a 

b 
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Quadro 1: Relação das peças da passarela 

Índice Peça Seção Adotada (mm) Comprimento (mm) Cor nas Figura 

1 Montantes 2Ue 100x50x17x3,00 2550 Magenta 

2 Longarinas 2U 150x60x6,35 2400 Ciano 

3 Transversinas 2U 100x50x3,00 2380 Amarelo 

4 Diagonais U 100x50x4,75 3500 Verde 

5 Contraventamento L 60x60x4,75 3380 Roxo 

Fonte: Autores, 2019 

 
Figura 3: (a) Vista frontal passarela (Medidas em milímetros); (b) Vista frontal 1º módulo da passarela (Medidas em 
milímetros); (c) Vista inferior 1º módulo da passarela (Medidas em milímetros); (d) Vista superior 1º módulo da 
passarela (Medidas em milímetros).   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fonte: Autores (2019) 

 
A partir das medidas tomadas, criou-se um 

modelo teórico em que suas barras coincidissem 
com os eixos centroidais de cada peça no modelo 
real, resultando em uma treliça espacial com 15 
módulos de 2380 x 2550 x 2400mm, altura, largura 
e comprimento, respectivamente. 

As vinculações dos elementos estruturais 
foram analisadas de maneira a criar o esquema 
estático da passarela. As ligações entre as barras 
são todas soldadas diretamente umas às outras, ou 
através de chapas de ligação, portanto, todas as 
ligações foram consideradas rígidas conforme a 

estrutura executada. Apesar do sistema estrutural 
da passarela se tratar de um conjunto de treliças o 
fato das peças serem soldadas rigidamente entre si 
induz a necessidade de se considerar os efeitos 
das flexões geradas, já que não se trata de uma 
treliça ideal onde os elementos estruturais estão 
sujeitos exclusivamente a esforços axiais. 

Em relação aos apoios, pôde-se verificar in 
loco que a passarela estava apoiada sobre dois 
blocos cujos eixos coincidem com os eixos da 
primeira e da última transversina inferior da 
passarela. Devido à falta de capina e a existência 

a b 

c d 
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de objetos obstruindo o bloco não foi possível 
analisar com clareza o tipo de vínculo da ligação 
bloco-passarela executada. De acordo com os 
projetos, a vinculação com as bases indicadas, são 
de apoios que restringem movimentos verticais e 
têm liberação de movimentação horizontal na 
direção do eixo da passarela em uma das 
extremidades da mesma.  A ligação com cada 
bloco é feita através de duas placas de base cujos 
centroides coincidem com os eixos dos montantes 
(Figura 7(a)). Portanto, o modelo desenvolvido 
para análise neste trabalho, considerou que a 
passarela é simplesmente apoiada em ambos os 
blocos onde a ligação da estrutura em um deles 
não restringe a translação na direção do eixo 
longitudinal. No caso da modelagem 
computacional, realizado com o programa 
SAP2000 (STRUCTURES, 2012), os eixos globais 
'x', 'y' e 'z' representam respectivamente os eixos 
longitudinal, transversal e vertical (Figura 7(b)). 
 
Figura 7: Detalhe da ligação passarela-bloco (Medidas 
em milímetros) e Modelo unifilar em perspectiva da 
passarela 

 

 
 

 

 
 
Fonte: Autores (2019) 

 
2.2 Carregamentos 
 As forças consideradas no trabalho foram o 
peso próprio da estrutura, sobrecarga de 
utilização e o vento. Por questão de simplificação 
foram desconsiderados os pesos próprios de 
acessórios e miscelâneas anexas à estrutura como 

parafusos, chapas de ligação, grades e corrimãos, 
uma vez que o peso destes elementos representa 
menos de 3% do peso total da estrutura, o que, 
para este estudo, não distorce de maneira 
relevante os resultados do dimensionamento dos 
elementos estruturais. 
 O peso próprio (PP), assim como a área da 
seção transversal (A), de cada elemento estrutural 
é calculado diretamente pelo programa SAP2000 e 
aplicado como carregamento linearmente 
distribuído sobre as barras. As barras com 
diferentes funções na treliça estrutural foram 
compostas por diferentes perfis (Tabela 1). O piso 
foi confeccionado com chapa xadrez de 3mm de 
espessura e peso próprio de 0,27kN/m2. 

Para a sobrecarga de utilização, foram 
utilizadas recomendações da seção 6 da NBR 7188 
(ABNT, 2013) que trata de carga móvel em pontes 
e outras estruturas. Para o caso estudado 
recomenda-se carga uniformemente distribuída 
no valor de 5kN/m2 entre os guarda-corpos, na 
posição mais desfavorável, sem consideração de 
coeficiente de impacto. Esta mesma norma 
também recomenda a consideração de uma carga 
excepcional horizontal pontual no valor de 100kN 
no ponto mais desfavorável da estrutura no 
sentido do tráfego sob a passarela como medida 
mitigadora de eventuais impactos. Entretanto, 
como a passarela está situada sobre via férrea, na 
qual as dimensões dos veículos são limitadas para 
se adequarem ao gabarito de túneis já existentes, 
tal recomendação foi desconsiderada. 

A força do vento foi calculada de acordo 
com as recomendações da NBR 6123 (ABNT, 
1988). Uma vez que a passarela está localizada no 
município de Uberlândia – MG adotou-se a 
velocidade básica do vento (V0) de 35m/s, o 
maior valor dentre as isopletas mais próximas ao 
município de acordo com a figura de isopletas 
constante na referida norma. Ao fator topográfico 
(S1) foi atribuído o valor um (1) considerando que 
as adjacências da passarela estão em um terreno 
plano. Para o cálculo do fator de rugosidade (S2) 
considerou-se que a passarela está em um terreno 
de categoria IV e classe B, com parâmetro 
meteorológico (b) de 0,85, o expoente da lei 
potencial de variação de S2 (p) com 0,125 e o fator 
de rajada (Fr) 0,98. A partir desses valores chegou-
se a S2=0,833∙(z/10)0,125.  

a 

b 
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Ao fator estatístico (S3), que considera a 
ocupação da estrutura, foi atribuído o valor de 
0,95 já que a estrutura tem baixo fator de 

ocupação. Uma vez definidos estes parâmetros, 
calculou-se a pressão dinâmica do vento (q) 
chegando-se ao valor de q=264,44∙z0,25. 

 
Tabela 1: Seções transversais das barras da treliça 

Índice Peça Seção Adotada (mm) A (mm2) PP (kN/m) 

1 Montantes 2Ue 100x50x17x3,00 1286 0,1003 

2 Longarinas 2U 150x60x6,35 3268 0,2549 

3 Transversinas 2U 100x50x3,00 1141 0,0890 

4 Diagonais U 100x50x4,75 876 0,0683 

5 Contraventamento L 60x60x4,75 533 0,0416 

Fonte: Autores (2019). 

 
Para o caso de reticulados planos, a força 

de arrasto (Fa) é dada pelo produto entre a 
pressão dinâmica do vento, a área frontal efetiva 
do reticulado (Ae) e o coeficiente de arrasto (Ca) 
dado a partir do índice de área exposta (φ). A área 
frontal limitada pelo contorno da passarela vale 
97,5 m2 e a área frontal efetiva do reticulado vale 
24,6 m2. Logo, tem-se que φ=0,25. Com o valor do 
índice, a relação entre a área frontal efetiva do 
reticulado e a área frontal efetiva limitada pelo 
contorno do reticulado, determina-se Ca através 
de um ábaco fornecido pela norma de vento 
chegando-se ao valor de 1,75. Para reticulados 
planos múltiplos, deve-se calcular o coeficiente de 
arrasto do conjunto de 'n' reticulados. A razão 
entre o espaçamento 'e' e a altura 'h' dos 
reticulados é de 0,88. Com este valor encontra-se o 
fator de proteção para reticulados planos paralelos 
η=0,75, o coeficiente de arrasto para os 'n' planos 
Can=3,1, e consequentemente a força de arrasto 
atuando na estrutura Fa=36,2kN. 
 
2.3 Combinações de ações 

De acordo com a NBR 14762 (ABNT, 2010), 
as combinações devem ser tomadas de forma que 
os efeitos sejam os mais desfavoráveis possíveis 
para a estrutura. No caso das combinações 
normais foram consideradas duas em razão da 
variação de preponderância das ações de 
sobrecarga e vento. Uma terceira combinação foi 
necessária para a verificação do estado limite de 
serviço considerado para a verificação de 
deslocamentos excessivos (Tabela 2). 
 
 
 
 

 
Tabela 2: Coeficientes de ponderação das ações 

Combinação Peso Próprio Sobrecarga Vento 

1 1,25 1,50 0,84 

2 1,25 0,90 1,40 

3 1,00 0,00 0,30 

Fonte: Autores (2019). 

 
2.4 Dimensionamento 

Os esforços solicitantes e seus respectivos 
diagramas foram obtidos utilizando o programa 
SAP2000 após o lançamento da geometria e do 
carregamento (Figuras 9 (a) e (b)). 
 
Figura 9: (a) Esboço do diagrama de momentos fletores, 
vista lateral e (b) Esboço do diagrama de esforços 
axiais, vista lateral 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Autores (2019) 

 
Para o cálculo das propriedades 

geométricas das seções, foi considerado um raio 
de dobra do perfil igual à uma vez e meia a 
espessura de sua chapa. As informações das 
propriedades foram extraídas do programa 
DimPerfil 4.0 (LTDA, 2013). Para os valores do 
módulo de elasticidade do aço, E=200GPa, e o 
módulo de elasticidade transversal do aço, 
G=77GPa, utilizaram-se os indicados na NBR 
14762 (ABNT, 2010). Já para a tensão de 
escoamento do aço foi utilizado o valor nominal 
de fy=250MPa, do aço ASTM A36 indicado na 

a 

b 
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norma NBR 8800 (ABNT, 2008), por ser este o aço 
utilizado na execução da passarela. 
 

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 
 

O sistema estrutural da passarela trata-se 
de uma seção retangular compostas por treliças, 
com exceção da parte inferior. Desta forma espera-
se que os esforços axiais sejam preponderantes aos 
de flexão que, neste caso não são nulos por conta 
das ligações rígidas entre os elementos. 

Inicialmente considerou-se a resistência a 
tração que é calculada da mesma maneira para 
todos os métodos considerados. A partir dos 
resultados dos esforços solicitantes (Sd) e da 
resistência dos elementos (Rd) para o caso da 
tração (Tabela 3), com exceção das longarinas, 
todas os outros elementos apresentam uma 
reserva de resistência significativa. A única 
exceção foi no caso das longarinas em que 95% de 

sua resistência está comprometida com este 
esforço. 
 
Tabela 3: Tração 

Barras Nt,Sd Nt,Rd 

(kN) Sd/Rd (%) 

Montantes 18,6 292,4 6,4 

Longarinas 686,2 719,1 95,4 

Transversais 56,7 327,5 17,3 

Diagonais 114,1 199,1 57,3 

Contraventamento 2,9 121,1 2,4 

Fonte: Autores (2019) 

 
No caso da compressão, dos quatro 

métodos de cálculo considerados, quando os 
resultados entre os esforços solicitantes e os 
resistentes são comparados (Tabela 4), observa-se 
que apenas os montantes e as transversinas, onde 
o esforço axial é praticamente nulo, suportam este 
esforço. 

 
Tabela 4: Compressão 

Barras Nc,Sd Nc, Rd – MLE 

(2001) 
Nc, Rd – MLE Nc, Rd – MSE Nc, Rd – MRD 

(kN) (kN) Sd/Rd (%) (kN) Sd/Rd 
(%) 

(kN) Sd/Rd 
(%) 

(kN) Sd/Rd 
(%) 

Montantes 87,2 202,5 43,0 212,0 41,1 212,1 41,1 254,5 34,2 

Longarinas 678,7 593,9 114,3 575,4 117,9 575,4 117,9 690,5 98,3 

Transversais 0,1 264,2 0,0 254,9 0,0 254,9 0,0 305,8 0,0 

Diagonais 140,8 23,4 602,0 24,7 570,4 24,7 570,4 29,6 475,4 

Contraventamento 43,0 8,7 495,8 8,7 491,7 8,7 491,7 10,5 409,8 

Fonte: Autores (2019) 

 
Somente para o MRD as longarinas 

atenderiam à solicitação. Para todos os outros 
métodos a solicitação ultrapassa o limite resistente 
em mais de 10%. O valor em módulo do esforço 
de tração é muito próximo ao de compressão, o 
que faz sentido para uma treliça com banzos 
paralelos. A seção adotada, entretanto, não 
suporta a estes dois esforços para os valores 
calculados. 

O caso das diagonais é ainda mais crítico já 
que, mesmo para o MRD, onde encontra-se um 
esforço resistente maior, o valor da solicitação é 
cerca de quatro vezes o da resistência. 

Para o contraventamento, apesar dos 
valores encontrados estarem bem acima do limite 
aceitável, estas peças são dimensionadas para 

trabalhar apenas a tração. Sendo assim, tais 
resultados podem não representar um problema 
no caso das solicitações de compressão. Porém, 
uma compressão da magnitude encontrada na 
análise pode conduzir a uma plastificação 
localizada nestes elementos estruturais e, desta 
maneira, compromete-las quando estas forem 
solicitadas por ações para as quais foram 
dimensionadas. 

Uma vez que, mesmo se tratando de 
treliças, as ligações rígidas entre os elementos 
estruturais conduzem a geração de flexões, 
levantou-se as solicitações dessa natureza assim 
como as resistências dos elementos adotados para 
este caso. Considerou-se a Flexão Simples, 
(Tabelas 5 e 6) e a Flambagem Lateral por Torção 
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(FLT), (Tabelas 7 e 8). Em todos os casos foram 
consideradas as flexões em torno dos eixos 'x' e 'y'. 

Inicialmente chama a atenção o fato de que 
os resultados para a flexão simples são 
praticamente idênticos aos da FLT para ambos os 
eixos. Deve-se ter em mente que a expressão de 
dimensionamento para ambos os casos difere 

apenas pelo fator de redução do momento fletor 
associado à FLT (χ). Em quase todos os casos 'χ' 
foi igual a um (1). Os únicos resultados diferentes 
são os da flexão em torno de 'x' para a diagonal e o 
contraventamento no MSE. 
 

 
Tabela 5: Flexão Simples em torno do eixo ‘x’ 

Barras 
 

Mx,Sd Mx, Rd-MLE Mx, Rd-MSE Mx, Rd-MRD 

(kN*m) (kN*m) Sd/Rd (%) (kN*m) Sd/Rd (%) (kN*m) Sd/Rd (%) 

Montantes 1,8 9,0 20,0 9,0 20,0 9,9 18,2 

Longarinas 5,2 30,4 16,9 30,4 16,9 33,5 15,4 

Transversais 4,7 13,9 33,4 13,9 33,4 15,3 30,4 

Diagonais 0,6 5,9 9,9 5,9 9,9 4,2 13,9 

Contraventamento 0,3 2,3 11,6 1,6 16,4 1,5 18,1 

Fonte: Autores (2019) 

 
Tabela 6: Flexão Simples em torno do eixo ‘y’ 

Barras 
 

My,Sd My, Rd-MLE My, Rd-MSE My, Rd-MRD 

(kN*m) (kN*m) Sd/Rd (%) (kN*m) Sd/Rd (%) (kN*m) Sd/Rd (%) 

Montantes 7,1 8,6 82,0 8,4 84,4 9,2 76,7 

Longarinas 4,4 26,9 16,5 23,0 19,4 29,6 15,0 

Transversais 4,9 12,0 40,8 10,5 46,6 12,8 38,2 

Diagonais 0,4 1,9 21,2 1,2 32,5 1,5 27,2 

Contraventamento 0,1 0,5 23,1 0,7 16,5 0,8 15,0 

Fonte: Autores (2019) 
 
Tabela 7: FLT em torno do eixo ‘x’ 

Barras 
 

Mx,Sd Mx, Rd-MLE Mx, Rd-MSE Mx, Rd-MRD 

(kN*m) (kN*m) Sd/Rd (%) (kN*m) Sd/Rd (%) (kN*m) Sd/Rd (%) 

Montantes 1,8 9,0 20,0 9,0 20,0 9,9 18,2 

Longarinas 5,2 30,4 16,9 30,4 16,9 33,5 15,4 

Transversais 4,7 13,9 33,4 13,9 33,4 15,3 30,4 

Diagonais 0,6 5,9 9,9 3,8 15,3 4,2 13,9 

Contraventamento 0,3 2,3 11,6 1,3 19,9 1,5 18,1 

Fonte: Autores (2019) 
 
Tabela 8: FLT em torno do eixo ‘y’ 

Barras 
 

My,Sd My, Rd-MLE My, Rd-MSE My, Rd-MRD 

(kN*m) (kN*m) Sd/Rd (%) (kN*m) Sd/Rd (%) (kN*m) Sd/Rd (%) 

Montantes 7,1 8,6 82,0 8,4 84,4 9,2 76,7 

Longarinas 4,4 26,9 16,5 23,0 19,4 29,6 15,0 

Transversais 4,9 12,0 40,8 10,5 46,6 12,8 38,2 

Diagonais 0,4 1,9 21,2 1,2 32,5 1,5 27,2 

Contraventamento 0,1 0,5 23,1 0,7 16,5 0,8 15,0 

Fonte: Autores (2019) 

 
Todas as peças apresentam uma folga 

razoável em sua reserva de resistência às flexões. 
Mesmo as montantes sendo as peças mais 

solicitadas, estas apresentam, para o caso mais 
rigoroso, que é o MSE, uma folga de cerca de 15% 
para atingir o valor crítico. 
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Assim como para as flexões, também foi 
considerado o esforço cortante nos elementos da 
passarela, uma vez que não se trata de uma treliça 
ideal. Como pode ser observado na Tabela 9, os 
valores solicitantes são baixos conduzindo a uma 
baixa utilização das resistências das peças em 

relação a este esforço isoladamente. Além da 
verificação dos esforços de maneira isolada, 
ambas as normas preveem a consideração da 
interação desses esforços, já que é improvável que 
eles não ocorram de forma simultânea.  

 
Tabela 9: Esforço Cortante 

Barras Vx,Sd Vx,Rd  Vy,Sd Vy,Rd  

(kN) (kN Sd/Rd (%) (kN) (kN Sd/Rd (%) 

Montantes 5,2 40,9 12,6 1,2 40,9 3,0 

Longarinas 9,8 103,9 9,4 10,5 129,9 7,6 

Transversais 4,1 40,9 10,1 7,3 61,4 6,7 

Diagonais 0,2 32,4 0,6 0,4 64,8 0,3 

Contraventamento 0,1 38,9 0,2 0,2 38,9 0,2 

Fonte: Autores (2019) 
 
Tabela 10: Interação esforço axial e flexão 

Barras Flexo-Compressão Flexo-Tração 

MLE (2001) (%) MLE MSE MRD MLE 

Montantes 145,0 143,1 145,5 129,2 108,3 

Longarinas 147,7 151,4 154,2 128,7 128,9 

Transversais 74,2 74,2 80,0 68,5 91,5 

Diagonais 633,1 601,5 612,8 516,4 88,4 

Contraventamento 530,5 526,4 524,6 442,9 37,1 

Fonte: Autores (2019) 
 
Tabela 11: Interação esforço cortante e flexão 

Barras Cortante com Flexão direção x Cortante com Flexão direção y 

MLE (%) MSE (%) MRD (%) MLE (%) MSE (%) MRD (%) 

Montantes 4,1 4,1 3,4 4,5 4,7 3,9 

Longarinas 3,5 3,5 3,0 4,3 8,7 3,7 

Transversais 12,6 12,6 10,6 16,4 21,0 14,6 

Diagonais 1,0 1,0 1,9 9,4 22,2 15,5 

Contraventamento 1,3 2,7 3,3 25,8 13,2 10,9 

Fonte: Autores (2019) 

 
Para a interação entre esforços axiais e de 

flexão ambas as normas avaliam a simultaneidade 
entre compressão e flexão, porém a interação entre 
tração e flexão é considerada apenas pela NBR 
14762 (2001). Ambas as situações foram avaliadas 
e o que se observou é que apenas as transversinas 
atenderiam a todos os métodos (Tabela 10). 
Novamente vale o destaque que os 
contraventamentos são dimensionados para atuar 
apenas nas solicitações à tração. Sendo assim, esta 
verificação não se aplica a estas peças e, mesmo 
que a avaliação de interação tração-flexão ainda 
fosse vigente, elas estariam adequadas. Para as 
outras peças, verifica-se que estas estão muito 

acima do limite estabelecido em norma, 
independentemente do método que se utilize no 
dimensionamento. Também se observa que tanto 
montantes quanto longarinas não atenderiam o 
critério de interação entre tração e flexão. 

A interação entre compressão e flexão 
soma a utilização das peças frente a estes esforços, 
considerando a flexão em torno dos dois eixos. No 
caso dos montantes as flexões já utilizam quase 
que a totalidade da resistência sendo que, somente 
em torno do eixo 'y' já se utiliza cerca de 80%. 
Apesar da utilização da resistência a flexão ser 
baixa para as longarinas, estas já não passaram 
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para a solicitação à compressão isoladamente, 
assim como as longarinas. 

Também se verificou a interação entre o 
esforço cortante e as flexões. Neste caso cada eixo 
é verificado isoladamente e como pode ser 
observado na Tabela 11, todas as peças atenderam 
a este critério com folga. 

Em última análise verificou-se o 
deslocamento vertical da estrutura. Esse 
parâmetro está ligado diretamente ao conforto do 
usuário. O valor do deslocamento foi obtido pela 
análise com o programa SAP2000 encontrando-se 
36mm. Considerando o comprimento total da 
passarela, esta poderia ter um deslocamento de 
até 103mm, o que indica que a passarela atende 
este quesito de projeto. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após a análise dos resultados e respectiva 
comparação com o projeto da estrutura em estudo, 
pode-se inferir que, durante a elaboração deste, 
foram feitas diversas considerações de modo a 
simplificar o seu cálculo estrutural. Acredita-se 
que pelo sistema estrutural se trata de uma 
composição de treliças com geometria simples, 
assumiu-se que esta teria um comportamento de 
treliça ideal o que simplifica as considerações das 
ações atuantes na mesma onde os esforços 
solicitantes podem ser facilmente obtidos através 
de cálculo manual.  

A partir dos resultados encontrados ao 
longo do trabalho, fica claro que foram adotadas 
seções de maneira que os efeitos devidos à 
flambagem local fossem desprezíveis. Em todas 
elas, a área efetiva foi a própria área bruta da 
seção. Isto pode ter sido uma escolha intencional 
para elaboração do projeto da passarela já que 
dessa forma os cálculos se tornam muito mais 
simples quando estes efeitos de flambagem local 
são inexistentes. 

Apesar do dimensionamento de alguns 
elementos estruturais conduzir a uma seção com 
resistência suficiente no caso dos esforços atuando 
isoladamente, as mesmas não possuem a 
resistência necessária para atender os critérios de 
interação entre os esforços de compressão e flexão 
e de tração e flexão. 

No caso das longarinas e das diagonais, 
nem mesmo a compressão avaliada isoladamente 
foi atendida, o que é preocupante em se tratando 
de um sistema treliçado onde este é justamente 
um esforço preponderante nos elementos 
estruturais.  

A consideração pormenorizada de ações na 
estrutura acarreta um cálculo de 
dimensionamento bem menos trivial, implicando 
a necessidade de utilização de alguma ferramenta 
computacional, o que pode ter sido uma limitação 
à época da elaboração do projeto passarela. 
Entretanto, com o surgimento de novas 
ferramentas computacionais, estas simplificações 
deixam de se tornar necessárias, o que nos leva à 
resultados mais precisos com muito mais 
praticidade. Dessa forma, é imprescindível que os 
engenheiros contemporâneos dominem tais 
ferramentas para poderem se concentrar em 
análises mais detalhadas do comportamento dos 
elementos estruturais assim como em outros 
fatores como consumo de material, 
compatibilidade e comportamento das ligações 
entre estes elementos dentre outros aspectos. 
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