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RESUMO

O projeto de uma obra de arte como uma passarela possui o seu início pela definição da sua finalidade e necessidade, buscando a transposição de 
obstáculos. As passarelas são um tipo de ponte construída em vias de tráfego intenso a fim de que os pedestres não corram o risco de serem 
atropelados, elas também são importantes para que os pedestres possam atravessar vias em áreas urbanas e rurais, auxiliando a travessia em 
ruas, estradas, rodoviárias, ferroviárias, rios, córregos, entre outros ambientes de difícil transposição. Geralmente são construídas em concreto, 
aço, madeira ou estruturas mista e podem servir aos ciclistas e a pessoas com cavalos ou outros animais, de preferência conduzindo-os não 
montados em suas bicicletas ou animais, para evitar acidentes. Os motociclistas são atraídos para as passarelas com rampas de acesso quando 
precisam atravessar pistas com fluxos perigosos de tráfego, esses veículos não são compatíveis com o movimento de pedestres, contudo, se 
houver uma grande demanda para a travessia de animais ou motocicletas, a passarela pode ser projetada com largura suficiente para acomodá-
los, separando-os fisicamente dos pedestres. Esta pesquisa consiste no dimensionamento em aço e em madeira de uma passarela para cavalos do 
2º Regimento de Cavalaria do Exército Brasileiro, na Vila Militar, Deodoro, para transpor o rio Marangá que passa entre as baias e o circulo de 
pólo, nela passam em média 120 cavalos por dia, de segunda à sexta-feira no período da manhã. O modelo escolhido trata-se uma passarela 
sobre duas vigas contínuas livremente apoiadas, com comprimento do vão livre de 35 m, largura de 3 m, altura do guarda-corpo de 2,10 m e laje 
de concreto armado com espessura de 0,20 m. Neste estudo foram desconsideradas as ação das cargas de construção, pois a passarela foi pré-
fabricada e as ações do vento, devido ao porte da passarela ser de pequeno vão. Para o dimensionamento e verificação foram adotadas as norma 
brasileiras, ABNT NBR 7187, ABNT NBR 7188, ABNT NBR 7190, ABNT NBR 8681 e ABNT NBR 8800, o Manual de Projeto e Construção de 
Passarelas com Estruturas de Madeira e o programa FTool para gerar os gráficos. Apesar das normas não especificarem o uso para tráfego de 
equinos, a sobrecarga genérica de 500 Kg/m² utilizada em passarelas para pedestres atende ao uso adotado. O cálculo de passarelas para 
pedestres simula situações mais simples comparadas com as pontes ferroviárias ou rodoviárias, devido à simplicidade da carga móvel, que 
consiste apenas em uma ação uniforme distribuída na superfície. A ação permanente de peso próprio atua em todos os elementos da construção 
e para determinar os esforços máximos e mínimos que atuarão na estrutura, deve-se simular diferentes posicionamentos da carga móvel. 
Concluímos que o aço estrutural é a melhor opção para o modelo adotado para a passarela para cavalos, devido ao tempo de construção e aos 
impactos gerados comparados a execução em concreto e a necessidade de mão-de-obra, e custo em comparação às construções com estrutura 
de madeira. Foi verificado neste estudo de caso, que o perfil adotado pode ser considerado ideal para a passarela, pois atendeu perfeitamente 
aos critérios de flexão e cortante, sendo necessário somente enfatizar o uso de contraflecha na montagem da estrutura no valor apresentado 
(17,7 cm). Também ficou claro neste estudo, que para vãos na ordem de 35 metros é inviável a construção de passarelas com vigas continuas em 
madeira, tendo neste caso a necessidade de se alterar o modelo estrutural para um outro tipo de modelo, como por exemplo um modelo 
treliçado.  Podemos perceber neste trabalho, que em relação à formulação matemática para o dimensionamento, tanto em aço como em 
madeira, as recomendações normativas são bastante parecidas, porém com a necessidade de se respeitar as alterações nos coeficientes de 
segurança para cada material. Finalmente, concluímos que a sobrecarga recomendada
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