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RESUMO 

 
Nos dias atuais, com o desenvolvimento das engenharias, em particular da 

engenharia civil, são construídas estruturas cada vez mais esbeltas. Com isso, surge o 

problema de vibrações nas estruturas, devido às baixas frequências das mesmas que podem 

causar o efeito de ressonância, amplificando as vibrações. No caso particular das passarelas o 

efeito de ressonância acontece quando a frequência de vibração da estrutura se aproxima da 

frequência de passo ou outra atividade que o transeunte possa vir a realizar. A passarela 

quando entra no estado ressonante provoca grandes vibrações que traz desconforto ao 

transeunte, às vezes, podendo inviabilizar a passagem pela mesma ou até mesmo levá-la ao 

colapso. Vários institutos internacionais criaram normas que regulamentam a construção de 

passarelas, sugerindo alguns critérios para a avaliação do conforto dos usuários. O principal 

critério de projeto das normas é baseado no cálculo da aceleração da estrutura, podendo-se 

citar o guia prático da AISC (American Institute of Steel Construction), onde o valor limite da 

aceleração aceitável varia de acordo com a frequência fundamental da estrutura e também 

com a destinação de uso da estrutura. Com isso, foram criados vários modelos matemáticos 

que procuram quantificar a força produzida pelo carregamento humano na estrutura. O 

objetivo deste trabalho é analisar as vibrações de uma passarela, biapoiada com vigas 

transversais e longitudinais de aço e tabuleiro em concreto. Para tanto, compara-se a 

frequência fundamental da análise com o critério de projeto da NBR 6118 (ANBT, 2003) e a 

aceleração máxima com critério de projeto do guia prático da AISC (American Institute of 

Steel Construction). O cálculo da aceleração é feito com a estrutura submetida a uma vibração 

forçada cujo carregamento aplicado é o indicado pela AISC. As análises de vibração livre e 

forçada são feitas através do software SAP2000 (CSI, 2008), que é baseado no método dos 

elementos finitos.  

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Vibrações. Passarela. Análise dinâmica. Frequência. 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

Nowadays, with the development of engineering, mainly civil engineering, 

buildings are more slimmer and along. With that, comes the vibrating problems on the 

structures, caused by low frequencies of it that could cause the resonance effect, amplifying 

the vibrations. In particular case of footbridges, the resonance effect happens when the 

vibrating frequency of the structure reaches the walking frequency or the frequency from 

another activity the pedestrian may do. The footbridges cause physical discomfort when they 

get to the resonant state by the big vibrations that could, sometimes, make the cross 

impracticable or even collapse the structure. Many international institutes created their 

technical standards to regulate the construction of footbridges, proposing some evaluating 

parameters for users comfort. The mainly parameter of the standards is based on the 

calculation of the structure’s acceleration, as it is at AISC’s  practical guide. Where the limit 

value of the acceptable acceleration vary according structure’s frequency and the structure’s 

usefulness, for example, hospitals or offices the tolerance to vibration is very low due the 

minimum vibration be very uncomfortable. With this, many mathematical models have been 

made to try to qualify the force generated by the human load on the structure. The most 

known is Murray’s model that is compound for harmonic series. The object of this work is 

make the analysis of vibration of a footbridge, bi-supported with crossbeams and longitudinal 

beams of steel and board of concrete, by national standard, the NBR 6118(ABNT, 2003), 

whose discretion the removal of 20% of natural frequency of the structure of the critical 

frequency. And the vibration analysis using as criteria the Practical Guide to AISC (American 

Institute of Steel Construction) whose criterion acceleration. The calculation of the 

acceleration is made with the structure submitted  a forced  vibration  of  the load indicated by 

AISC. The analysis of free and forced vibration are made through software SAP2000 (CSI, 

2008), which uses finite element method. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problema e Justificativa 

  
No decorrer dos últimos anos, a construção civil vem se modernizando cada vez 

mais, juntamente com todas as outras áreas de engenharia, graças aos métodos numéricos, 

como o método dos elementos finitos, e o advento dos computadores com grande capacidade 

de memória e seus processadores cada vez mais rápidos. Além disso, estes novos 

computadores possibilitaram o desenvolvimento da engenharia na sua precisão e também na 

possibilidade de cálculo de estruturas mais arrojadas como edifícios altos ou pontes que 

percorrem enormes vãos. 

Em decorrência disso, as estruturas civis estão cada vez mais esbeltas, ou seja, a 

relação entre a altura e a largura está cada vez maior, principalmente quando o material é o 

aço. No entanto, essa esbeltez torna essas estruturas mais suscetíveis a algumas forças, que 

antes não tinham tanta importância, pois seus efeitos são amplificados. Muitas destas forças 

têm suas posições e intensidades variando no tempo, caracterizando-as como força dinâmica. 

Pode-se citar como exemplo desse tipo força a produzida pelos ventos, terremotos, e as 

provocadas pelos seres humanos devido às atividades de caminhar, pular ou correr.  Algumas 

estruturas civis que podem estar sujeitas a este tipo de forças são as obras de arte especiais, 

tais como pontes, viadutos e passarelas, além de edifícios de múltiplos pavimentos, dentre 

outros. 

Sabe-se que as forças dinâmicas podem causar grandes amplificações nas 

deformações de uma estrutura o que pode levá-la ao colapso, ou a um alto grau de desconforto 

nos usuários desta, devido às grandes acelerações geradas. Estas grandes deformações 

ocorrem quando a frequência de excitação aproxima-se da frequência natural do sistema 

estrutural, cujo efeito é conhecido como ressonância. 

Outro efeito que envolve forças dinâmicas e que é um dos grandes problemas de 

pontes suspensas e passarelas de pedestres é o efeito flutter (galope). Este fenômeno acontece 

quando as frequências naturais de flexão e de torção se encontram próximas. Segundo Strasky 

(2005) a razão entre estas frequências deve ser maior que 2,5 para que a estrutura esteja livre 

do risco de sofrer tal efeito. Neste fenômeno, o fluxo de ar induz na estrutura oscilações de 

torção e flexão. Pequenas variações no ângulo de incidência do vento provoca o levantamento 

do tabuleiro e, a partir do momento em que a velocidade do vento ultrapassa um determinado 
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valor, a ponte se torna incapaz de dissipar a energia recebida do vento, podendo acontecer o 

colapso da mesma. Por exemplo, este foi o efeito que provocou o colapso da ponte Tacoma 

Narrows (EUA), segundo Matsumoto (2009). 

Outro caso bastante famoso de problema de vibração em ponte é o que aconteceu 

na Millenium Footbridge (Figura 1), passarela metálica sobre o rio Tâmisa em Londres, em 

que foi constatada a elevada vibração transversal devido ao caminhar dos pedestres. Essas 

vibrações chegaram a uma amplitude de 75 mm obrigando assim as autoridades a interditarem 

a passarela para que ajustes fossem realizados para diminuir a vibração, segundo Newland 

(2003). 

Analisando esses problemas, percebe-se a necessidade do estudo pormenorizado 

de como acontece a ação da carga do homem em passarelas, para que se possa evitar futuros 

colapsos de outras passarelas. 

 
Figura 1-Millenium Footbridge 

 
Fonte:Newland (2003) 

 

1.2 Objetivos e Metodologia 
 
As passarelas estão sujeitas a forças dinâmicas (vento, terremoto e atividades 

humanas), portanto o seu comportamento é dinâmico. No Brasil, a norma de projeto de 

passarelas e pontes, NBR 7188 (ABNT 1984), indica que se deve adotar um valor de 5 kN/m2 

para a carga dos pedestres na passarela, não indicando a necessidade de estudo dinâmico. Na 

NBR 6118 (ABNT, 2003) faz-se uma previsão para que as frequências naturais (fn) das 

estruturas do concreto se distanciem da frequência críticas (fcrit). 
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    fn  ≥ 1,2fcrit.        (1) 
 

O objetivo deste trabalho é analisar as vibrações de uma passarela, verificando a 

aceitabilidade da mesma de acordo com a NBR 6118 (ANBT, 2003), e de acordo com o guia 

prático da AISC (Ameria Institute of Steel Construction).  

Para se atingir o objetivo é realizado o estudo de caso de uma passarela em 

estrutura mista, com vigas em aço e tabuleiro em concreto. Primeiramente se realiza a 

verificação de resistência das vigas da estrutura para um carregamento estático, de acordo 

com a NBR 8800 (ABNT, 2008); em seguida são realizadas duas análises (livre e forçada) da 

mesma através do software SAP2000 v.14 (CSI, 2008), que é baseado no método dos 

elementos finitos. Os resultados destas análises são comparados com os critérios de projeto da 

NBR 6118 (ABNT, 2003) e da AISC. 

 
1.3 Estrutura do Trabalho 

 
Esse trabalho está dividido em seis capítulos, sendo o primeiro esta introdução 

onde são apresentados o problema e a justificativa do trabalho além dos objetivos e 

metodologia. 

O segundo capítulo consiste de uma revisão bibliográfica sobre a análise 

dinâmica. 

O terceiro capítulo consiste de uma revisão bibliográfica sobre as ações nas 

estruturas advindas de atividades humanas, como o caminhar, o correr e o pular.  

O quarto capítulo é composto da apresentação das principais normas sobre o 

carregamento provocado por homens, demonstrando os critérios utilizados pelas mesmas para 

a aceitabilidade da estrutura em relação à vibração provocada pelos mesmos.   

O quinto capítulo é composto do estudo de caso, onde é realizada a análise 

dinâmica de uma passarela. 

            O sexto capítulo apresenta as conclusões do trabalho.  
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2 ANÁLISE DINÂMICA 

 

2.1 Introdução 
 
Sempre que se procura reproduzir um fenômeno físico em um modelo matemático 

fazem-se algumas considerações de forma a simplificar o problema, e facilitar sua resolução. 

Contudo, deve-se observar que o modelo matemático considerado não deve divergir muito do 

real, geralmente despreza-se algumas interações e forças que não trariam tanta diferença no 

resultado final e a sua adoção na equação iria torná-la bastante complicada matematicamente. 

Sendo assim, a Figura 2 demonstra os passos necessários na avaliação de um fenômeno físico 

dinâmico. 

 

Figura 2-Passos na investigação dinâmica  

 
Fonte: Santos (2010) 

 

Segundo Clough (1995), na análise de uma estrutura linear é conveniente 

distinguir os carregamentos estáticos dos dinâmicos, para que a análise possa ser feita 

distintamente, cujos resultados de ambas são sobrepostos a fim de obter o efeito total do 

carregamento na estrutura. Já para o caso de estruturas não lineares deve-se fazer a interação 

das duas análises, pois uma interfere na outra. 

O carregamento dinâmico é qualquer carregamento cuja magnitude, direção e/ou 

posição variam com o tempo. Similarmente, a estrutura que está sob a ação de cargas 

dinâmicas têm resultados de tensões e deformações também variando com o tempo. 
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Existem dois tipos de análises dinâmicas que são a determinística e a não 

determinística. A determinística é quando o carregamento durante todo o tempo é conhecido; 

já a não determinística não se tem esses dados, sendo necessário realizar estudos estatísticos 

para a determinação da variação do carregamento no tempo. 

 Os carregamentos determinísticos são subdivididos em duas categorias: 

periódicos e não periódicos. Algumas formas de carregamentos são exemplificadas nas 

situações da Figura 3. O carregamento periódico exibe a mesma variação de intensidade de 

força com o tempo para uma grande quantidade de ciclos, cujo caso mais simples é aquele em 

que o carregamento varia com o tempo segundo uma senóide, conhecido também como 

harmônico simples.  

No carregamento não periódico não existe sincronismo na sua ação. Como 

exemplo, pode-se citar as rajadas de vento atuando numa estrutura, onde geralmente a força 

não tem um comportamento uniforme no decorrer do tempo.  

Utilizando a análise de Fourier para um carregamento periódico qualquer, 

consegue-se representar o carregamento como a soma de séries de simples componentes 

harmônicos. 

 

Figura 3- Características e formas de típicos carregamentos dinâmicos  
  

 
Fonte: Adaptado Clough, 1995 
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2.2 Equação diferencial do movimento para sistemas de um e vários graus de 

liberdade 

 

As propriedades físicas essenciais de uma estrutura elástica linear, ou sistema 

mecânico, sujeita a uma fonte externa de excitação, são sua massa, as propriedades elásticas 

(rigidez) e os mecanismos de perda de energia ou amortecimento. 

Para o sistema com um grau de liberdade (Figura 4), utilizando o princípio de 

D’Alembert, tem-se a equação: 

 

Figura 4- a) Componentes básicos do sistema dinâmico; b) Diagrama de corpo livre 

 

 

Fonte: Figueiredo (2005)                                                                                       (2) 

Onde                                                 força de resistência produzida pelo amortecimento variando no tempo                                     variando no tempo       = força externa atuando na estrutura variando no tempo 

Esta equação pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

                                              (3)  

 

Onde m, c e k são a massa, o coeficiente de amortecimento e a rigidez da 

estrutura, respectivamente; e           são a aceleração a velocidade e o deslocamento da massa, 

respectivamente. Quando na estrutura o amortecimento for nulo e não ocorrer nenhum tipo de 

carregamento externo, a mesma estará em vibração livre cuja equação é escrita como: 
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                                  (4) 
 

A Equacao (4) pode ser escrita como: 

 

                                  (5) 

 

onde a frequência natural, rad/s é dada por:                                 (6) 

 
Para um sistema de vários graus de liberdade, a Equaçao (7) é escrita sob forma 

matricial, da seguinte forma: 

                                 (7) 
 

cuja solução é dada por: 
                                                                                                                                                          (8)                 

                          
Onde 

  v é o deslocamento da massa  

    é a amplitude do modo discreto de vibração  

     é a frequência natural de vibração para o modo i.  

Substituindo a Equação (8) na Equação (7), obtém-se a seguinte expressão: 

                                                                               (9) 
 
 
A solução não trivial da equação (9) é dada pelo seguinte determinante: 

   
                                                                                                                     (10) 

 
Que é a expressão característica de um problema de autovalor e autovetor, cujas 

frequências naturais (w0i) são os autovalores e os modos de vibração são os autovetores. 
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2.3 Vibrações em pisos devido à atividade humana 

 

Segundo Bachmann e Ammannn (1987), o caso de vibração causado por ações 

humanas pode ser harmônico, periódico, transiente ou impulsivo.  Ações de impacto como o 

pulo, podem ser de natureza transiente ou periódica.  Outros tipos de ações humanas de 

natureza periódica são o caminhar e o correr. Tanto caminhando quanto correndo, as forças 

transmitidas à estrutura devido a essas ações ocorrem nos três sentidos, o transversal, o 

longitudinal e o vertical. Essas forças dependem da frequência e do comprimento do passo. 

Segundo Nakamura e Kawasaki (2006), a força transversal é devido ao 

movimento oscilatório do centro de massa do corpo humano e a força longitudinal é devido ao 

atrito entre o pé e o piso. A Figura 5 mostra como cada uma destas forças varia em função do 

tempo. 

 

Figura 5- Caminhar Humano - Força vertical, Lateral e longitudinal em Nxs  
 

 
   Fonte: Zivanovic et al (2005) 
 

Na Figura 6 pode-se ver como os parâmetros força/peso estático e o tempo variam 

em função da velocidade de caminhada. 
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Figura 6- Função de carregamento, do caminhar lento até correr 

 
Fonte: Zivanovic.et al. (2005)  

 

É mostrada a seguir a tabela proposta pelo CEB (1991) que fornece as faixas de 

valores de frequência esperados para vários tipos de atividades. 

 
Tabela 1-Faixa de frequência dos diferentes tipos de movimentos humanos  

 
Fonte: Zúñiga, traduzido CEB (2011) 
 

Há muitos anos, diversos pesquisadores vêm fazendo inúmeros estudos que 

procuram modelar matematicamente as ações do corpo humano sobre as estruturas. Contudo, 

não é uma tarefa fácil devido ao alto número de parâmetros randômicos que alteram o 

comportamento dinâmico, pois cada pessoa tem uma forma de andar e os seus diferentes 
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pesos, além do que pode ou não existir o sincronismo entre as passadas dos pedestres. Esse 

fator é preponderante para que ocorra a amplificação dos efeitos de vibração nas estruturas. 

Outra grande dificuldade está em como se determinar a carga de multidão, projetistas tinham 

a prática de adicionar as massas das pessoas à massa total da estrutura fazendo com que a 

frequência natural da estrutura diminuísse, pois como se sabe, a frequência é inversamente 

proporcional a massa, como se pode ver pela Equação (6). 

Lenzing (1988) realizou ensaios em vigas de três metros biapoiadas verificando a 

a adição e a não adição de pessoas pulando sobre a estrutura em um período de tempo 

relativamente pequeno. Foi observado que a massa da pessoa vibra de forma diferente da 

massa da viga. Nesse caso, a massa das pessoas está apenas associada a uma carga externa 

sobre a viga e não como uma adição de massa à mesma.  

Segundo Bachmann e Ammann (1987), a média da frequência da passada humana 

é de 2Hz com um desvio padrão de ±0,175Hz. Isso significa que 95% das pessoas têm uma 

frequência de caminhada que varia de 1,65 a 2,35Hz, em alguns casos de corrida consegue-se 

chegar a uma frequência de 3,5Hz. Com isso, tem-se que a frequência do segundo e terceiro 

harmônico de uma caminhada normal varia entre 4Hz e 6Hz, esses dados são muito 

importantes, pois são desses valores que se deve manter distante a frequência natural da 

estrutura que se pretende construir. Por isso que grande parte das normas recomenda que a 

frequência natural da estrutura para um nível de conforto aceitável seja de, pelo menos 7Hz, 

ou seja, acima da frequência de vibração. 

Segundo Bachmann e Ammann (1987), o pior caso a ser considerado no estudo 

dinâmico de passarelas ocorre quando duas ou três pessoas estão caminhando ou correndo ao 

mesmo tempo na mesma frequência natural da estrutura. 

 Existem alguns modelos que caracterizam o carregamento produzido pelo 

homem, tendo como principais os desenvolvidos por Bachmann e Ammann(1987) e Wheeler 

(1982). No próximo capítulo se discorrerá melhor sobre o estudo desses modelos. 
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3 CARREGAMENTO DINÂMICO  

 

3.1 Introdução 

 

Segundo Zivanovic et al (2006), há uma grande dificuldade em se modelar 

matematicamente o efeito dinâmico em função do grande número de variáveis envolvidas. 

Esses autores citam alguns dos seguintes problemas: 

 a) A diversidade da força induzida pelos seres humanos devido ao biótipo de cada 

pessoa e a forma de caminhar, fazendo que a força mude não somente no tempo mas no 

espaço também. 

b) Para se modelar a ação de um pedestre, supõe-se que este anda em um caminho 

reto e estreito, o que se sabe nem sempre acontece. 

c) A influência do número de pessoas e o grau de sincronização  

Segundo Varela (2004), houve uma grande melhora na modelagem do caminhar 

humano através do advento da fotogrametria (Figura 7), que é a ciência de fazer medidas 

através de imagens. 

 

Figura 7- Fotogrametria 

 
Fonte:Varela (2004) 

 
. 

A Figura 8 demonstra a variação da força atuante na passarela nos casos de 

caminhada e corrida. 
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Figura8-Gráfico força versus tempo na ação de (a) caminhar e (b) correr 

 
Fonte:Wheller (1982) 
 

Os casos mais comuns em passarelas são os de caminhada e corrida. Percebe-se, 

através da Figura 9, que os dois casos são de carregamentos periódicos e dessa forma pode-se 

equacionar a força em função do tempo através da série de Fourier, com componentes nos três 

primeiros harmônicos. 

 
Figura 9- Função força versus tempo para pessoa (a) caminhando ou (b) correndo 

 

Fonte:Wheller (1982) 

 
A função em séries de Fourier consiste em aproximar uma função qualquer periódica 

(mais complicada de se equacionar) em outra função em que seus termos são a combinação 

linear do somatório de senos e cossenos. A maior dificuldade acontece na determinação dos 

coeficientes que multiplicam os senos e cossenos, cujos valores podem ser vistos na Tabela 2. 

Estes coeficientes foram determinados empiricamente pelos pesquisadores.  
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Tabela 2-coeficiente dinâmico propostos na literatura 

 
Fonte: Zivanovic et al (2006) 

 

 Para o modelo matemático do caso de corrida, se considera que o carregamento é 

uma sequência de pulsos semi-senoidais, e como por alguns instantes o pé não encosta no 

chão pode-se dizer que a função de carregamento é semi-senoidal descontínua.  

 

3.2 Para uma pessoa 

 

Como comentado, pode-se representar a ação da força de uma pessoa caminhando 

como uma série de Fourier, a qual é descrita pela Equação (11), conforme exposto pela CEB 

(1991):                                                                                         (11) 

Em que temos: 

P = peso considerado de uma pessoa (N)     coeficiente dinâmico para força harmônica 

i = múltiplo harmônico 

fe = frequência fundamental do passo a caminhar (Hz) 

t = tempo (s)   = ângulo de fase em relação ao 1º harmônico 

Tem-se também o modelo analítico proposto por Wheller (1982), onde são 

definidas através de experimentos algumas relações, conforme mostra a Figura 10. 
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Figura 10-  Relação entre (a) comprimento e razão do passo e (b) força de pico/peso estático (ci) tempo de 
contato (ct) e razão de passo 

 
Fonte: Zivanovic et al (2006) 

 

Wheller (1982) supõe que o movimento tanto de caminhar quanto o de correr é 

descrito como uma função semi-senoidal, cuja expressão é dada por: 

                                                                                                      (12) 

 
Onde, 

F(t)=função do carregamento variando com o tempo 

F=  (peso estático da pessoa)x ci(coeficiente de impacto) 

Ct=tempo de contato entre o pé e o piso. 

 

Na Tabela 3 são mostrados os valores dos ângulos de fase e dos coeficientes 

dinâmicos para a série de Fourier, propostos pela CEB (1991) e por outros pesquisadores 

como Zivanovic et al (2005b), Kerr (1998) e Blanchard et al (1977) 
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   Tabela 3- Coeficientes propostos na literatura 

 
    Fonte: Zivanovic et al (2005b) 

 

Para o caso da corrida foi desenvolvido um modelo específico por Wheller 

(1982), que considera a corrida como uma sequência de impulsos semi-senoidais. A função é 

dada sobre a forma:                               para t≤               (13) 

        0                                  para             (14) 

 

Onde    é a duração da aplicação da força quando a pessoa está correndo,    é o período do 

passo e    é definido pela relação p(t)máx/P, onde p(t)máx é a maior amplitude da função 

senoidal e G é o peso da pessoa. A representação da função no tempo é mostrada na Figura 

11. 
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Figura 11- Carregamento para a ação de corrida 

 
Fonte:Figueiredo (2005) 

 

3.3 Para Multidão e Pequenos Grupos 

 

Segundo Lenzing (1988), no caso de multidão, a análise era feita como as massas 

dos seres humanos sendo adicionadas as da estrutura. Mas, para se alcançar valores mais 

próximos dos reais deve-se tomar o corpo humano como um carregamento externo e 

constituído de amortecimento, chegando a conclusão que para um grande número de pedestres 

o valor da frequência da estrutura permanece praticamente o mesmo. Como não há espaço 

para as pessoas se deslocarem livremente, tem-se que a velocidade de deslocamento será mais 

baixa que a normal. 

Para o caso de pequenos grupos, entre 15 a 25 pessoas, pode-se considerar que 

ocorre sincronização, segundo Blanco (2005). Para grupos maiores poder vir a ocorrer, a 

análise é probabilística.  

Matsumoto (1978) elaborou um modelo matemático que considera a possível 

carga de multidão. Na sua formulação, o autor equacionou um fator, que deverá ser 

multiplicado pelo valor da amplitude de vibração encontrado para o caso de uma pessoa a fim 

de se chegar ao valor do carregamento da multidão ou do grupo de pessoas. Esse coeficiente é 

dado por:                                                             (15) 
 

Sendo: 

         m = fator de multidão   = fluxo de pedestres sobre a extensão da passarela (pessoas/s) 
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  = tempo necessário para atravessar a passarela de comprimento L com 

velocidade v (m/s) 

Percebe-se que o valor de     é o número de pedestres (n) que estão na passarela 

num determinado período de tempo. A Equação (13) pode ser reescrita como: 

 

                                                                 (16)  

 

Existem outros modelos que levam em conta a probabilidade da sincronização 

excitando a estrutura em seu primeiro harmônico. Pode-se citar o modelo proposto por 

Grundmann et al (1993) que define o fator m como: 

                                                                      (17)    

 onde,   = fator relacionado a distribuição espacial de carga na passarela. 

                    = Probabilidade de sincronização em função da aceleração. 

 
3.4 Carga de impacto na ação de pular 

 
A carga para a ação de pular é expressa pela mesma formulação que a de correr. 

Os valores usuais utilizados para a frequência de pulo é de aproximadamente 2Hz, e segundo 

o CEB (1991), adotam-se os seguintes valores:                         

A Figura 12 descreve o comportamento da força em função do tempo no caso da 

ação de pular. 
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Figura 12- Carregamento x tempo para a ação de pular 

 
Fonte: Figueiredo (2005) 

 

Pode-se perceber que o gráfico tem uma forma semi-senoidal assim como o 

gráfico da corrida, mas com um período menor e uma maior amplitude que chega a 6 vezes o 

valor da carga estática. 

Segundo Bachmann et al (1995), a carga na ação de pular FP(t) pode ser dada pela 

soma da carga estática com as componentes da carga harmônica da seguinte maneira:                                        (18)           

onde, 

FP (t) = Força produzida pela ação de pular    =componente de carga (amplitude) do n-ésimo harmônico. 

n = número do enésimo harmônico.   =razão de passo. 

G = Peso do transeunte 

t = tempo 

tp = período do pulo 
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4 NORMAS DE PROJETO 

 

4.1 Introdução 

 

A principal recomendação das normas internacionais como a British Standart 

5400, DIN 4150, dentre outras, para o projeto de estruturas é que ocorra o afastamento das 

primeiras frequências naturais da estrutura da frequência do carregamento. Foram feitas 

algumas pesquisas para obter as frequências naturais de 67 passarelas espalhadas pelo mundo, 

construídas com diferentes tipos de materiais, as quais são comparadas com a faixa média de 

frequência de caminhada dos pedestres, conforme mostra a Figura 13. 

 

Figura 13- Frequência natural das passarelas em função do vão. 

 
Fonte: CEB, 1991 

 

Percebe-se da que quanto maior o vão, mais a estrutura se aproxima da frequência 

de passada. Com a técnica dos mínimos quadrados, o CEB (1991) conseguiu chegar a 

formulação para calcular a frequência natural (Equação 19), sabendo que essa formulação é 

apenas uma recomendação de projeto para se determinar a frequência natural aproximada, não 

podendo ser substituída pelo cálculo adequado da mesma. 

                                                                                   (19) 
 

 Onde, 

fi=frequência natural  

L=comprimento do vão 
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. 

O amortecimento é outro parâmetro muito importante na análise das estruturas, 

pois a transmissibilidade de uma estrutura, que é a razão entre a amplitude da força 

transmitida pela amplitude da força de excitação, depende do amortecimento. A fórmula da 

transmissibilidade, segundo Silva (2000) é a seguinte: 

                                 
               (20) 

                                                                                                        (21) 

              
Sendo,  

T = Transmissibilidade aplicado no material adimensional 

 v = razão entre a frequência do carregamento e a natural=f/fn    = fator de perda 

   = decremento logarítmico 

n = número de ciclos 

x = amplitude de deformação final 

x0= amplitude de deformação inicial  

Analisando o gráfico da Figura 14, pode-se ver mais claramente a influência do 

amortecimento na transmissibilidade da estrutura, onde existem dois materiais, um com alto 

amortecimento (fator de perda de 0,5) e outro com baixo (fator de perda de 0,05). 

 
Figura 14- Transmissibilidade para materiais x frequência  

 
Fonte: Gheller (2010) 
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Percebe-se que quando ocorre a ressonância, ou seja, quando a frequência de 

excitação é igual a frequência natural da estrutura, ocorrem os maiores valores na 

transmissibilidade; quando a razão de frequência atinge o valor da raiz quadrada de 2 a 

estrutura entra no estado de isolação, ou seja, começa a ocorrer o armazenamento da vibração 

em forma de energia pela própria estrutura, segundo Gheller (2010). Por isso, na concepção 

de um projeto tenta-se sempre manter a estrutura numa frequência natural combinada com um 

amortecimento que possa chegar na fase de isolamento de energia. 

 

4.2 Guia Prático - Vibração em pisos devido a atividade humana - AISC 

 

O AISC (American Institute of Steel Construction) é desenvolvedor de uma série 

de guias, em especial o guia que irá se tratar, o “Steel Design Guide Series 11” que traz 

inúmeras recomendações para a avaliação dos critérios de aceitabilidade sensorial das mais 

variadas estruturas e tipos de movimento sobre as mesmas. Este guia avalia a estrutura através 

da aceleração desenvolvida pela mesma, cujo valor é comparado com o limite recomendado 

pela ISO (International Standart Organization). O valor de aceleração da ISO é dado em 

termos da raiz quadrada do erro quadrado médio (rms - root mean square), linha inferior do 

gráfico mostrado na Figura 15. Estas acelerações são multiplicadas por um coeficiente que 

depende do tipo de estrutura, por exemplo, para passarelas externas esse coeficiente é igual a 

100. A aceleração de pico resultante é dada em valores percentuais da aceleração da gravidade 

(ver linhas superiores da Figura 15). 
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Figura 15- Limites máximos de aceleração na estrutura 

 

Fonte: Zúñiga (2011) 

 

A aceleração segundo a AISC (1999) pode ser calculada da seguinte forma, 

                                                                                            (22) 

 

Ou,                                                        (23) 

Onde,     é a porcentagem estimada da aceleração de pico em relação a gravidade      é a porcentagem limite recomendada da aceleração de pico em relação a 

gravidade     é a frequência natural da estrutura 

P é o peso efetivo da pessoa 700N 
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   é a força constante, sendo 0,29 kN para estruturas de piso e 0,41 kN para 

passarelas   é a taxa de amortecimento modal 

W é o peso efetivo da estrutura de piso 

R é o fator de redução (considera que a pessoa que está sendo incomodada pela 

vibração e a pessoa que está caminhando não estão simultaneamente no local de máxima 

amplitude)     é o coeficiente dinâmico que varia em função do número do harmônico 

 

4.3 British Standart 5400 

 

Esta norma define a análise de vibração de passarelas cuja frequência natural é 

menor do que 5Hz. Neste caso, a aceleração tolerável em qualquer região da passarela está 

limitada a        m/s2, onde    é a frequência natural. A norma apresenta como deve ser 

realizado o cálculo da aceleração da estrutura, que pode ser pelo método simplificado ou pelo 

geral. 

O método simplificado é válido somente para estruturas de passarelas 

simplesmente apoiadas ou de dois ou três vãos apoiados ou contínuos, simétricos e de seção 

transversal constante modelada como viga. Estruturas com frequência de 4 a 5Hz têm sua 

aceleração reduzida de 1 a 0,7, respectivamente, cujos valores intermediários são calculados 

por interpolação linear. O cálculo da aceleração é feito por: 

                    m/s2         (24)   =frequência natural fundamental da passarela     =flecha estática no centro do vão (m)    =fator de configuração que depende do número de vãos, conforme Tabela 4  =fator da resposta dinâmica obtida por meio do gráfico da Figura 16 
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 Tabela 4 Fator KBS em função da configuração da passarela 

 

Fonte: Zúñiga (2011) 

 
Figura 16- fator de resposta dinâmica   em função do vão e do amortecimento   

 
Fonte: Zúñiga (2011) 

 

Já para estruturas mais complexas, deve-se fazer o cálculo da aceleração vertical 

de forma mais real, ou seja, com a força produzida pelo carregamento dinâmico  , de período 

harmônico, deve percorre a estrutura com uma velocidade   . A força e a velocidade são 

dadas pela Equeções (25) e (26) 

                    [N]       (25) 

                  [m/s]        (26)  

Onde, 
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  =frequência natural fundamental da passarela (Hz) 

t=tempo de carregamento (s) 

     

4.4 Normas Brasileiras 

 

No Brasil, em relação às normas, ainda não existe uma atenção muito grande voltada 

para o desenvolvimento de critérios de cálculo dos diferentes tipos de estruturas como 

também na determinação de limites aceitáveis de vibração. 

Pode-se perceber isso na análise das normas. Por exemplo, a NBR 6118 (ABNT,2003) 

faz menção dos problemas que a vibração pode causar afetando o estado limite de serviço e 

até o estado limite último, recomendando um distanciamento da frequência natural da 

estrutura do 1º modo em mais de 20% da de excitação. Segue a Tabela 5 com as frequências 

críticas da norma. 

 

Tabela 5 – Frequências críticas 

                                                       Casos                                                 fcrit (Hz) 

Ginásio de esportes                                                                                   8,0           

Sala de dança ou de concerto sem cadeiras fixas                                     7,0 

Escritórios                                                                                              3,0 a 4,0 

Salas de concerto com cadeiras fixas                                                        3,4 

Passarelas de pedestres ou ciclistas                                                        1,6 a 4,5 

Fonte: NBR 6118 (ABNT, 2003) 

 
 O Departamento de Estradas e Rodagem do estado de São Paulo – DER (1999) 

normaliza as construções de passarelas no seu estado, esta norma faz referência ao Estado 

Limite de Vibração Excessiva tendo como critério de aceitabilidade a máxima aceleração 

vertical da estrutura, que é limitada a: 
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  Mas o DER (1999), em sua norma, não faz menção de como o carregamento dinâmico 

deve ser utilizado para se encontrar as acelerações de pico, somente indica o carregamento 

estático a se considerar, que para os pedestres é uma carga móvel de valor de 5kN/m2, 

conforme recomenda a NBR 7188 (ABNT,1984), que normaliza as cargas móveis sobre 

pontes rodoviárias e passarela de pedestres. Na verdade, a carga móvel é substituída por uma 

carga estática equivalente. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

5.1 Modelo estrutural 

 

Neste capítulo é feita a análise estática e dinâmica de uma passarela de estrutura 

mista, ou seja, com vigas em perfil em aço e o tabuleiro em concreto, com vão de 15,0 m, 

pelo software SAP2000 v14 (CSI, 2008) através de um modelo em elementos finitos da 

estrutura. A passarela é verificada conforme a norma brasileira NBR 8800 (ABNT,1986), 

onde o memorial de cálculo é exposto no item seguinte. As Figuras 17 e 18 mostram os 

desenhos esquemáticos da passarela em 3 e 2 dimensões, respectivamente. 

 

Figura 17 - Desenho esquemático 3D da passarela no programa SAP2000 

 
Fonte: O Autor 
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Figura 18- Desenho Esquemático em 2D (unidades das cotas em milímetros) 

 
Fonte: O Autor 

 
A passarela é composta por perfis “I”, sendo que o perfil da viga transversina é o 

VS400X49 e o da viga principal é o VS650X144. O aço utilizado possui módulo de 

elasticidade de EAÇO=210GPa e a resistência ao escoamento é de fY=0,25GPa; o módulo de 

elasticidade do concreto  é de  28GPa e a espessura da laje é de 100mm. A Tabela 5 mostra os 

dados dos perfis adotados na estrutura. O perfil da viga V2, a viga transversal, seguiu a 

seguinte recomendação: 

                                          

 

Por questões de segurança para a viga V2 é adotado um perfil de d = 400mm  

maior que o máximo recomendado.Para a viga V1 a mesma recomendação é adotada: 

                                          

 

O perfil adotado para a viga V1, que é a viga principal, é de d = 650mm, menor 

que o mínimo recomendado, pois é analisado que o carregamento não é tão grande, e este  

perfil provavelmente é suficiente para resistir os esforços. A Tabela 6 mostra os dados dos 

perfis adotados na estrutura. 
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Tabela 6- Dados dos perfis metálicos utilizados 
 

 

 

Perfil     m 

(kg/m) 

    A 

(cm2) 

    d 

(mm) 

 

     h 

(mm) 

   tw 

(mm) 

    tf 

(mm) 

  bf 

(mm) 

VS400X49(V2) 48,7 62,0 400 381 6,3 9,5 200 

VS650X144(V1) 143,5 182,8 650 605 8 22,4 300 

Fonte: O Autor 

 

5.1.1 Verificação da Viga V2 

 

Como parte da laje que se encontra apoiada no eixo Y na viga V2 e no eixo X na 

viga V1, e percebendo que o comprimento da laje que se encontra apoiado no eixo X é 

metade que o no eixo Y, então o seu carregamento é distribuído unidirecionalmente nas vigas 

V2 de perfil 400x49. As ações nominais nessas vigas são o peso próprio (PP) da viga, o peso 

próprio da laje (CP) e a sobrecarga na laje (SC) que, conforme a norma NBR 7188 (ABNT, 

1984), é de 5kN/m2. O carregamento é distribuído parcialmente para as vigas V2 de acordo 

com sua área de influência na laje, que neste caso é de 2,5m. Sendo assim, basta multiplicar a 

carga distribuída na laje por m2 pela largura de influência da viga V2 e somar com o peso 

próprio da mesma por metro para encontrar a carga por metro na viga V2. Como nessa 

estrutura as vigas transversais de extremidade irão receber um carregamento menor devido a 

menor largura de influência, é, por questões de segurança, adotado o mesmo 

dimensionamento que as outras vigas transversais centrais. 
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a) Ações nominais na viga V2 

  PP = 0,49 kN/m 

  CP = 2,5KN/m2 x 2,5m = 6,25kN/m 

  SC = 5KN/m2 x 2,5m = 12,5 kN/m 

 

b) Verificação do estado limite de serviço 

   q = (PP) + (CP) + 0,3 (SC) = 0,49 + 6,25 + 12,5 = 19,25kN/m 

   δ = 
                    

  δmáx=         cm 

  δ ≤ δmáx 

 

            c) Determinação dos esforços de cálculo 

 Para verificação dos estados limites últimos deve ser utilizada a seguinte 

combinação de ações: 

   q = 1,25 (PP) + 1,35(CP) + 1,5(SC) = 16,5 kN/m 

 

Figura 19 – Carregamento V2 

 
Fonte: O Autor 

 

Com a ajuda do software FTOOL, foi analisada a viga para encontrar o esforço 

cortante e o esforço de momento fletor, conforme mostram as Figuras 20 e 21.  

 

Figura 20 - Esforço cortante V2 
 

 



38 
 

Fonte: O Autor 

 

Figura 121- Momento Fletor 
 

 
Fonte: O Autor 

 

 d) Resistência de cálculo à flexão 

 

Adotando a viga com travamento somente nos apoios tem-se: 

 

-Flambagem local da mesa-FLM λf=
                     

Não haverá flambagem local de mesa assim o momento resistente será:                                    220,7kNm 

-Flambagem local de alma- FLA λw =
                

λp =3,76                        λw≤ λp  

Não haverá flambagem local de mesa e, portanto, o momento resistente será: 

MR,d =
       220,7kNm 

 

-Flambagem lateral com torção – FLT 

 λb=
             132,7 

λp =1,76                  49,8 

Como λb> λp haverá flambagem lateral. Para definir se a flambagem será em 

regime elástico ou plástico deve-se calcular o λr 
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λr= 
                                

 1= 
                

 

Onde Iy=1267cm4, It,= 15cm4, ry=4,52cm, W=807cm3 e Cw=483188cm6 são 

propriedades geométricas da seção em análise, com esses valores se consegue calcular λr, 

sendo igual a λr.=143. Como λp≤ λb ≤λr haverá flambagem lateral com torção em regime 

inelástico e a resistência ao momento fletor é dada por: 

       λ             λ  λ λ  λ                  = 24275kNcm             =15225kNcm                                 =1,14  

 

Onde Rm é igual a 1 para seções duplamente simétricas e Mmáx,  MA,  Mb, Mc são 

os momentos fletores, respectivamente, máximos, no primeiro terço do vão, no meio do vão e 

no segundo terço do vão. Com esse valores é possível calcular o MRd = 162,25KNm. 

A resistência de cálculo para o momento fletor é a menor das obtidas para os 

estados limites, portanto é                

 

e) Resistência de cálculo à força cortante 

 

A força cortante para elementos do tipo ‘I’ é resistida somente pela alma, sendo 

assim necessária a verificação de flambagem na alma devido ao efeito do cisalhamento. 

ƛw =
   =60,5 

ƛw=1,1        ƛr=1,37       

                para alma sem enrijecedores intermediários 

Kv= 5 para 
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Kv= 5+
     , para os outros casos 

ƛp=69,6 

ƛw ≤ƛp 

Não haverá flambagem local da alma. Então o caso aplicável é, 

VRd= 
      =327kN, onde 

Vpl=0,6    =360kN 

Temos que o cortante resistente do perfil é igual a VRd=327kN≥ VSd=41,2 kN. 

 

5.1.2 Verificação da viga V1 

 

 Nas Figuras 22, 23 e 24 é mostrado o carregamento aplicado na viga V1, os 

cortantes e os momentos nos nós, respectivamente.  

 

Figura 22- Carregamento na viga 

 
Fonte: O Autor 

Figura 23 – Esforço cortante 

 
Fonte: O Autor 

 

Figura 24- Momento fletor na viga 

 
Fonte: O Autor 
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O procedimento de cálculo segue a mesma formulação feita para a viga V2, 

sendo, portanto, omitido todo o procedimento de cálculo e exposto os valores principais. 

 Não haverá flambagem local da mesa e o momento resistente será MRD= 

1125KNm. 

Não haverá flambagem local na alma e o momento resistente será MRD= 

1125KNm. 

Haverá flambagem lateral com torção e o momento resistente será MRD= 

1327KNm 

 

5.2 Modelagem Numérico-Computacional 

 

Primeiramente, a passarela é modelada sem nenhum tipo de carga agindo na 

mesma, o que caracteriza a análise modal permitindo assim determinar as frequências naturais 

da estrutura. No outro modelo é aplicado um carregamento dinâmico para simular o efeito dos 

pedestres na mesma, segundo Bachmann e Ammann (1987), considerando 1 pessoa/m2, valor 

recomendado pela CEB (1991). As vigas da passarela são modeladas no software SAP2000 

(CSI, 2008) como elemento de barra (Beam), com módulo de elasticidade (E) de 1,99x1011Pa, 

peso por unidade de volume (γ  de 76962,86N/m3 e resistência média (f y) de 2,48x108 Pa. A 

viga V2 é modelada com somente uma barra, e a viga V1 é discretizada em 6 barras 

conectadas pelo nó. A laje é modelada como elemento de casca (Shell-thin), com espessura de 

0,1 metros, módulo de elasticidade 2,8x1010Pa, peso por unidade de volume de 25000N/m3. A 

mesma é dividida em 6 elementos de mesmo tamanho, cada elemento sendo a área interna 

entre as vigas. As ligações entre os nós das lajes e das vigas foram do tipo beam, em que é 

transmitido as rotações e deformações de um elemento para o outro. Nos pontos de 

intercessão das vigas são admitidas restrições nas deformações dos eixos X e Y, para tentar 

representar melhor o comportamento real da estrutura. O modelo se encontra com apoios do 

2º gênero nos 4 vértices da estrutura, ou seja, com restrição de deformação nos eixos X, Y e 

Z.  O amortecimento considerado foi de 1% conforme indicação da AISC. Nos dois tipos de 

elementos usados na modelagem, o elemento Beam e o Shell-thin, cada nó tem 6 graus de 

liberdade. Segue a Figura 25 e a 26 com o desenho esquemático dos elementos. 
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Figura 13- Elemento de barra 

 
Fonte: Figueiredo (2005) 

 

Figura 26-Elemento de casca 

 
Fonte: Google 

 

5.2.1  Vibração Livre 

 

Este modelo é utilizado para se calcular a frequência natural da estrutura, ou seja, 

nenhum tipo de carga foi adotado no modelo. Segue abaixo as frequências naturais 

encontradas do modelo. 

 

         Tabela 7-Frequências naturais da estrutura 

                                                     Frequências (Hz) 

f01 f02 f03 f04 f05 f06 f07 f08 f09 f10 

4,14 4,39 15,77 16,85 32,49 37,25 50,30 63,98 64,13 90,76 
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A passarela, portanto, em vista da norma NBR 6118 (ABNT, 2003) não é aceita 

na questão de vibrações, pois sua frequência natural é de 4,14 Hz que é menor que a maior 

frequência crítica, aumentada em 20%, para passarelas que é de 4,5 x 1,2=5,4 Hz. Pode-se 

perceber que na formulação para o cálculo aproximado da frequência natural da estrutura 

fornecida pela CEB (1991) em função do vão, Equação (19), é próxima da calculada pelo 

programa para aquele modelo da passarela. 

                                    f0 = 33,6L-0,73= 4,65Hz                  (19) 

  

5.2.2 Análise dos Modos de Vibração 

 

Na Figura 27 são mostrados os três primeiros modos de vibração da passarela. 

Percebe-se que a primeira frequência está associada ao modo de flexão; a segunda está 

associada com primeiro modo de torção e a terceira está relacionada com o segundo modo de 

flexão. 

 

Figura 27- Modos de vibração da estrutura 

 

1ºmodo de vibração (f01=4,14 Hz) 
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2ºmodo de vibração (f02=4,39 Hz) 

 

 

 

 

3ºmodo de vibração (f03=15,77 Hz) 

 

Fonte: O autor 

 

5.2.3  Modelo com Carregamento Dinâmico 

 

O carregamento dinâmico proposto por Murray et al (2003) é aplicado na 

estrutura, de acordo com a seguinte equação: 

                                                                                          (28) 
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Onde os autores estimaram P =410N, i é o harmônico, que neste caso é contabilizado na 

equação os quatro primeiro harmônicos, para que ocorra a ressonância da frequência do 

carregamento no seu segundo harmônico com a natural da estrutura,    é o coeficiente 

dinâmico que varia conforme o número do harmônico, fs é a frequência do passo da atividade 

que é de 2Hz, t é o tempo e    é o ângulo de fase que varia com o número do harmônico. A 

Tabela 6 mostra os valores dos coeficientes dinâmicos e ângulos de fase para o primeiro 

harmônico que é o adotado na função de carregamento. 

 
Tabela 6- Parâmetros da função de carregamento 
 

Nºdo 

harmônico 

Caminhar 

fs       
1 1,6-2,2 0,5 0 

2 3,2-4,4 0,2 π/2 

3 4,8-6,6 0,1 π/2 

4 6,4-8,8 0,05 π/2 

Fonte: Adaptado Murray et al (2003) 
 
 

Na Figura 28 e Figura 29 mostram-se os gráficos da variação da força no tempo e a aplicação 

desta no modelo numérico da passarela, respectivamente. 

 
Figura 28-Função do carregamento dinâmico para pessoa caminhando a 2 Hz 

 
 Fonte: O Autor 
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Figura 29-Modelo com carregamento 

 

Fonte: O autor 

 

Para análise do carregamento, admite-se 1 pessoa/m2 de acordo com o sugerido 

pela CEB (1991), sendo a carga distribuída por toda a laje. Dessa forma a passarela analisada 

está submetida à carga de multidão. A aceleração máxima obtida é nos nós 19 e 31, que se 

encontram no meio do vão, com o valor de 13,63 m/s2, este valor é bem maior do que a 

aceleração de pico permitida pela AISC, que para o caso de passarela externa com frequência 

natural próxima a 4 Hz é de aproximadamente 5% do valor da gravidade (0,49 m/s2). Fazendo 

o cálculo da aceleração pela fórmula apresentada na AISC (Equação 22), onde P=0,7kN; 

R=0,7;                         i=2; e W=2,5x15x5x0,1=18,75kN tem-se:                            

 

Ou seja, a aceleração de projeto para esta passarela é aproximadamente 6,87 m/s2. 

Portanto, modificações na passarela devem ser feitas para diminuir a aceleração máxima da 

mesma. 
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6 CONCLUSÕES  

 

O objetivo deste trabalho foi analisar uma passarela de pedestres devido a 

atividade de caminhar. Projetou-se uma passarela mista em aço e concreto, cujas dimensões 

são básicas. Os resultados de aceleração e frequências foram comparados com critérios de 

projeto da AISC e da NBR6118 (ANBT, 2003). 

Pode-se concluir que a passarela não atende aos critérios de projeto, tanto em 

termos de frequência natural quanto de aceleração. Em termos dos modos de vibração, a 

mesma apresentou os modos esperados, inclusive os dois primeiros modos (flexão e torção) 

têm frequências muito próximas, o que pode provocar o efeito flutter quando da incidência do 

vento, apesar de não ter sido feita esta análise neste trabalho. 

 

6.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

São relacionadas abaixo algumas sugestões para dar continuidade ao tema do 

trabalho. 

 

 Analisar os elementos do modelo detalhadamente para se entender o 

porquê do valor da aceleração tão alto. 

 Utilizar outros tipos de carregamento dinâmicos na análise de vibração 

forçada; 

 Analisar parametricamente uma estrutura de passarela, notando assim 

quais os principais parâmetros que fazem variar a frequência e a 

aceleração; 

 Analisar dinamicamente outros tipos de estruturas, como lajes de 

escritórios, dentre outros, em vista da vibração, fazendo a comparação da 

aceitabilidade da norma NBR 6118 (ABNT, 2003) e AISC. 
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