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Resumo 
 

A passarela sob a Ponte Arnaldo Luz é uma estrutura metálica treliçada composta por 

tubos, e com vãos que variam de 11,4 a 18,5 metros. Com uma geometria irregular, que 

se assemelha, em planta, a de um bumerangue, o projeto apresentou desafios para a 

análise dos esforços atuantes e dos elementos estruturais que foram superados com 

auxilio de modelos computacionais complexos. Por não possuir travamentos no plano 

horizontal, o banzo superior da treliça foi analisado de forma especial para sua 

otimização estrutural. Outro aspecto adverso para o projeto é a proximidade da estrutura 

metálica com o mar, que eleva a preocupação com a corrosão. Além da estrutura 

metálica, foram projetadas travessas de concreto armado que são suportadas por estacas 

de concreto com camisa metálica perdida e perfuradas em rocha. A passarela está 

localizada dentro do 1º Distrito Naval, região que por muitos anos ficou restrita à 

Marinha, e que hoje faz parte da Orla Conde, unindo a Praça Mauá e a Praça XV pelas 

margens da Baía de Guanabara. Sua construção foi requisito essencial para a liberação 

da região ao público, pois a Ponte Arnaldo Luz conecta o Arsenal da Marinha na Ilha 

das Cobras com o continente, e o fluxo de civis não poderia interferir no transito de 

veículos militares. A passarela foi concluída em 2016 e durante os Jogos Olímpicos no 

Rio recebeu um grande fluxo de pessoas, comprovando o seu bom comportamento 

estrutural.  
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Introdução  
 

A Ponte Arnaldo Luz está situada dentro do 1º Distrito Naval, no Rio de Janeiro, e é 

utilizada para conectar o Arsenal da Marinha na Ilha das Cobras com o continente. 

Visando os Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, um trecho da orla 

foi cedido ao público, criando assim uma conexão, pelas margens da Baía de 

Guanabara, entre a Praça Mauá e a Candelária, onde a pira olímpica foi exposta durante 

os Jogos. Como o fluxo de veículos militares na ponte é crítico para a Marinha, uma 

passarela sob ela foi a solução para que o trânsito de civis não interferisse nas atividades 

militares. 

A geometria irregular da passarela foi concebida pelos arquitetos da 

concessionária Porto Rio de forma a harmonizar com a paisagem do local. Para vencer 

vãos que alcançam quase 19m e permitir aos pedestres visibilidade da baía, a Tecton 

Engenharia desenvolveu o projeto de uma estrutura metálica treliçada sem contenção 

lateral do banzo superior. A treliça também funciona como guarda corpo, com um 

fechamento em madeira para proteger o público. 

 



 

 

 
Figura 1 – Localização da Passarela sob a Ponte Arnaldo Luz 

 

 
Figura 2 – Perspectiva arquitetônica 
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Figura 3 – Passarela em uso durante os Jogos Olímpicos 

 

Descrição da estrutura 

Superestrutura 

Para passar sob a ponte, a passarela foi concebida com uma geometria que se assemelha 

à de um bumerangue e possui vãos que variam de 11,4 a 18,5m, e largura que varia de 

4,0 a 6,6m. Além disso, entre os eixos 1-3 e 4-5 existe um desnível de 1,0m. 

 
Figura 4 – Layout da passarela 

A superestrutura da passarela é formada por duas treliças tubulares metálicas 

que são conectadas por transversinas formando o piso da passarela. Os banzos das 



 

 

treliças são compostos por perfis U 305x30,7 soldados em caixão e as diagonais por 

tubos 114x8,6, já as transversinas são de perfis W 200x41,7. O tipo de aço adotado para 

os tubos e perfis U é o A36, já para os perfis W é o A572 Gr. 50. Já o piso e as laterais 

da passarela são constituídos de madeira de alta resistência e durabilidade do tipo 

“Cumaru”, que dão a falsa impressão da estrutura ser feita de madeira, e originando o 

nome popular: “Passarela de madeira da Orla Conde”. 

 
Figura 5 – Seção transversal típica da treliça 

Devido à proximidade da estrutura metálica com o mar, a categoria de 

corrosividade considerada no projeto foi de “C5-M” (muito alta - marinha). Por isso, foi 

especificado no projeto, uma proteção com pintura especial de espessura total do 

sistema de 600μm. Além disso, as ligações de campo são todas parafusadas permitindo 

bom acesso às peças metálicas para futuras manutenções. 

 

Mesoestrutura e fundações 

A passarela se apoia em 4 travessas de concreto armado com largura de 90 cm e altura 

variável ao longo do seu comprimento. Para facilitar a concretagem da travessa no mar, 

foram projetados elementos pré-moldados de concreto que servem como fôrma para a 

concretagem “in loco”. As travessas são suportadas por estacas de concreto armado com 

camisa metálica perdida de 457mm de diâmetro, que foram perfuradas 4m em rocha. 



 

 

 
Figura 6 – Seção transversal típica da travessa e das estacas 

 
Figura 7 – Perfil geotécnico 

 

 

 



 

 

Análise estrutural 

Dimensionamento da estrutura metálica 

O dimensionamento estrutural dos elementos foi realizado com auxilio do programa 

STRAP (2015). Os efeitos de segunda ordem P-delta, que são contabilizados pelo 

programa, foram considerados no dimensionamento, e as peças metálicas foram 

verificadas para os esforços axiais, momento fletor, cortante e flambagem lateral por 

torção de acordo com a norma NBR 8800:2008. 

 
Figura 8 – Vista isométrica do modelo estrutural 

 
Figura 9 – Relação entre valor de calculo e resistência (Sd/Rd) 

 



 

 

Análise de flambagem do banzo superior 

O banzo superior da passarela não possui contenção lateral, e por isso foi desenvolvida 

uma análise de flambagem no programa SAP2000. Na analise foi considerada uma 

sobrecarga de 5kN/m² distribuída no tabuleiro. A tabela 1 apresenta os buckling factors 

para os diferentes modos de flambagem obtidos no programa, já a figura Figura 10 

apresenta a deformada para o menor buckling factor obtido na análise. 

 

 
Figura 10 – Deformada do 1° modo de flambagem (Buckling fator = 25,15) 

 

Tabela 1 – Modos de flambagem 

Modo de 
flambagem 

Buckling fator 

(f) 

1 25,15 

2 26,27 

3 26,58 

4 29,14 

5 31,2 

6 37,99 

7 43,91 

8 49,94 

 

A carga crítica, ou carga de Euler, é dada pela seguinte expressão: 

 

NCR=(π∙E∙I)/l
2
         (1) 

 Sendo:  

NCR – Carga axial crítica; E – Módulo de elasticidade do aço; I – Inercia do elemento 

estrutural; l – Comprimento do elemento estrutural. 



 

 

Considerando que a carga axial crítica no elemento do banzo superior é igual à 

carga atuante no elemento para o carregamento analisado, multiplicado pelo buckling 

factor encontrado na análise de flambagem (f): 

 

 NCR=Natuante∙f         (2) 

 

E desenvolvendo a equação (1), obtemos o comprimento crítico de flambagem 

para os tramos do banzo superior: 

 

l=[(π
2
∙E∙I)/(Natuante∙f)]

0,5
                  (3) 

 

Os tramos que compõem o banzo superior da treliça foram dimensionados com 

o comprimento crítico de flambagem igual a 5,3m, conforme a análise descrita acima. 

 

Conclusões 

O projeto da passarela sob a Ponte Arnaldo Luz foi um desafio devido à geometria 

irregular dos seus elementos tanto na análise de esforços, quanto no seu detalhamento. 

Esse desafio foi vencido com o suporte de ferramentas computacionais que permitiram 

precisão nas análises e verificações complexas dos elementos estruturais. O bom 

funcionamento desta estrutura pôde ser comprovado durante os Jogos Olímpicos de 

2016 , onde houve um elevado fluxo de pessoas na passarela. 
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