CATÁLOGO DE PRODUTOS ECOPONTES

Passarela de Pedestre

SOBRE A EMPRESA
A ECOPONTES® é uma empresa brasileira especializada na fabricação e
instalação de pontes mistas de concreto e aço, pontes mistas de madeira e
aço, e pontes totalmente em aço ou madeira com várias dimensões de
comprimento e largura, oferecendo projetos específicos para pontes
rodoviárias, pontes ferroviárias, viadutos, passarelas para pedestres, pontes
emergenciais e temporárias, passagens para propriedades rurais, estradas
vicinais e campos de golfe. A ECOPONTES® tem como objetivo facilitar a
implantação de sistemas de transposição, usando tecnologia inovadora e
elevado nível de qualidade em todos os seus produtos.
A quantidade de CO2 lançada na atmosfera a partir da geração da matériaprima utilizada na construção das ECOPONTES® é 50% menor quando
comparada com a emissão gerada pelas pontes convencionais de concreto.
A tecnologia dos produtos Ecopontes tem como objetivo reduzir ao máximo os
impactos ambientais, proporcionando longa durabilidade e assegurando
rapidez com o melhor custo-benefício.
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VANTAGENS DAS PASSARELAS ECOPASSARELAS
Passarelas de pedestres são pontes e viadutos destinados para o tráfego
exclusivo de pedestres com a finalidade de facilitar a travessia de pessoas em
locais com significante volume de trânsito de veículos automotores na área urbana,
bem como travessia sobre lagos e rios na área rural, além de pontes de jardim e
passagens para campos de golfe.


Acessibilidade: Passarelas de pedestres são fundamentais para a travessia de
pedestres com segurança tanto na área urbana quanto na área rural;



Resistência: As passarelas metálicas da Ecopontes são altamente resistentes,
desenvolvidas para suportar a travessia de grande volume de pessoas com
segurança;



Locação: A Ecopontes oferece o serviço de locação de passarelas de pedestres
para curto período de uso, como por exemplo: obras, feiras de exposição, shows,
entre outros eventos;



Durabilidade: As EcoPassarelas são desenvolvidas respeitando o padrão de
qualidade da Ecopontes, que proporciona uma longa duração de seus produtos;



Atendimento: A Ecopontes disponibiliza a instalação de suas passarelas de
pedestres em todo o território brasileiro;



Entrega: Entregamos e instalamos a EcoPassarela até mesmo em locais de difícil
acesso. As EcoPassarelas são leves, práticas e não dependem de transporte
especial;



Sustentabilidade: Aço é um material de alta duração e reutilizável, dado que o
cuidado com o meio ambiente e a qualidade do produto são os principais focos da
Ecopontes;



Segurança: Passarelas de pedestres são instaladas por profissionais qualificados,
uso de materiais não inflamáveis, segurança total no momento do transporte,
instalação e uso. A passagem de pedestres, ciclistas, motociclistas e animais
sobre as Ecopontes é assegurada por grades especiais de proteção que evitam o
risco de acidentes;



Agilidade: A instalação da EcoPassarela é fácil e rápida.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS DAS ECOPASSARELAS
TAMANHOS PADRÕES
COMPRIMENTO (m)

4,00

6,00

8,00

LARGURA (m)

1,20

1,50

2,50

10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 25,00

Obs.: A construção de passarelas com dimensões fora do tamanho padrão será feita sob
análise prévia, favor consultar.

* As passarelas podem ser acessadas por rampas ou escadas.
CAPACIDADE DE CARGA
De acordo com a NBR 7188 - 500 Kg/m².
MATERIAL
Pontes mistas de aço e concreto, aço e madeira e totalmente de aço.
DURABILIDADE
Mais de 100 (cem) anos.

50 ANOS GARANTIA CONTRA A CORROSÃO.

IMAGENS

ECOPASSARELA: 45,00 x 5,00 metros. Defensa: guarda corpo metálico.
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ECOPASSARELA: 58,00 x 1,50 metros. Defensa: guarda corpo metálico.

ECOPASSARELA: 20,00 x 2,50 metros. Defensa: guarda corpo metálico.

