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necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DINÂMICO DE PASSARELAS DE 

PEDESTRES EM ESTRUTURAS DE AÇO DEVIDO AO CARREGAMENTO 
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Abril/2018 

Orientador 1: Prof. Dr. Anderson de Souza Matos Gadéa 

Orientador 2: Prof. Dr. Geraldo José Belmonte dos Santos 

Programa: Engenharia Civil e Ambiental 

A engenharia estrutural passou a lidar com a exigência cada vez maior de 

estruturas mais leves, mais esbeltas e consequentemente mais suscetíveis aos efeitos das 

ações dinâmicas. No caso de passarelas de pedestres, tais características (leveza e 

esbeltez) podem trazer problemas de vibrações a um nível potencialmente elevado, 

provocando desconforto e até problemas de segurança. A presente dissertação tem como 

objetivo principal o estudo da resposta dinâmica de um tipo de passarela de pedestre sob 

ação do caminhar de pessoas. O carregamento humano foi modelado de diversas formas, 

incluindo a consideração do efeito de calcanhar e a biodinâmica dos corpos em 

movimentos dotados, além de força, massa e amortecimento. Os modelos das passarelas 

mistas (aço-concreto) investigadas, localizadas em Salvador-Bahia, são baseados na 

treliça do tipo Warren. Na análise dinâmica das passarelas, dentre outros, foram 

observadas as acelerações e deslocamentos máximos e comparados com os valores 

limites propostos por normas e guias, objetivando a verificação do conforto humano. Nos 

resultados obtidos nas diversas passarelas analisadas observam-se claramente a 

importância da consideração dos efeitos dinâmicos provenientes dos seres humanos na 

análise desse tipo de problema. 

Palavra-chave: Passarelas de pedestres, dinâmica estrutural, conforto humano.  
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ANALYSIS OF THE DYNAMIC BEHAVIOR OF PEDESTRIAN PASSARELAS IN 

STEEL STRUCTURES DUE TO LOADING INDUCED BY PEOPLE 

 

Carlos Alberto Ttito Torres 
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Department: Civil and Environment Engineering 

The structural engineering has to deal with the increasing demand for structures 

that are considerably lighter and slender. In the case of footbridge, such demands for more 

slender and lighter can bring dangerous vibration problems, which can cause discomfort 

and even safety problems. The present dissertation aims to study the influence of the 

interaction between humans actions in movement under structures and the structure 

responses. The human loading was modeled in several ways, including consideration of 

the heel effect and the biodynamics of bodies in gifted movements, as well as strength, 

mass and damping. The models of the investigated mixed (steel-concrete) footbridge, 

located in Salvador, are based on the Warren truss. The dynamic analysis of the 

footbridge, were observed the maximum accelerations and displacements and compared, 

with limit values proposed by norms and guides, aiming the verification of human 

comfort. The results obtained in the several footbridge analyzed clearly show the 

importance of considering the dynamic effects of humans in the analysis of this type of 

structures. 

Keywords: Pedestrian footbridges, structural dynamic, human comfort. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na atualidade, as passarelas são estruturas cada vez mais esbeltas em função das 

exigências estéticas associadas ao incremento da resistência dos materiais modernos. 

Devido ao aumento da flexibilidade, com a redução da massa e uso de grandes vãos entre 

apoios, estas estruturas tornam-se mais sensíveis às cargas dinâmicas e, sendo assim, as 

forças aplicadas pelas pessoas podem causar vibrações de grandes amplitudes. Como 

consequência, as condições de serviço para as vibrações produzidas por pessoas, é que 

estão governando os critérios de projeto em tais estruturas (ZIVANOVIC et al., 2005). 

No Brasil, as passarelas de pedestres são, em geral, projetadas adequadamente 

para atender às cargas estáticas equivalentes. No entanto, num caso mais realista, onde se 

deve levar em consideração os efeitos dinâmicos das cargas (acelerações de pico e fator 

de amplificação das respostas), as quais são normalmente geradas por atividades 

humanas, algumas dessas estruturas poderiam não atender aos requisitos de projetos. Para 

uma avaliação dinâmica de estruturas, exige-se não apenas a rigidez, mas também as 

propriedades de amortecimento, a massa e a modelagem do carregamento dos pedestres 

variando no tempo, fatores esses determinantes na resposta dinâmica da estrutura. Além 

dos deslocamentos e dos esforços, os quais, em geral, são amplificados pelos efeitos 

inerciais, há que se observar também o conforto humano dado pelas acelerações de pico 

(HIVOSS, 2008). 

São muitas as possíveis ações que induzem vibrações em sistemas estruturais, e 

no caso de passarelas de pedestres a literatura identifica o ser humano como a maior fonte 

de vibração, sendo que nesses sistemas o amortecimento é o parâmetro mais incerto e um 

dos mais importantes, uma vez que regula o comportamento da estrutura próximo à 

ressonância. Deve-se observar também com especial atenção o pedestre que induz e, ao 

mesmo tempo, sofre com as vibrações em um complexo mecanismo de interação com a 

estrutura e o pedestre (ZIVANOVIC et al., 2005). 

Os modos de vibração nas passarelas podem ser de flexão no plano vertical, flexão 

no plano horizontal, cisalhante no plano vertical, cisalhante no plano horizontal e 

torcional em relação ao eixo longitudinal (eixo de torção), bem como numa combinação 

desses. Neste estudo, as vibrações verticais são as que merecem maior destaque, pois o 

carregamento e a configuração geométrica dos sistemas estruturais aqui utilizados 

induzem vibrações verticais significativamente maiores que as vibrações horizontais. 
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Vale salientar que existem tipos de passarelas cuja rigidez flexional em torno do eixo 

vertical é baixa, podendo induzir respostas de vibrações horizontais significativas. 

Nas ilustrações mostradas nas Figura 1 a 6, apenas para ilustrar a importância da 

análise dinâmica, podem ser observadas as passarelas com sistemas estruturais, materiais 

e em situações distintas que geram problemas relacionados a vibrações excessivas. 

A passarela Millenium, localizada ao sul do rio Tâmisa, como vista na Figura 1, 

foi construída em aço e alumínio, tendo três vãos: o central de 144 m e dois extremos de 

80 e 108 m. Logo após ser inaugurada, em 10 de junho de 2000, a passarela exibiu 

oscilações laterais excessivas quando estava submetida ao carregamento de uma multidão 

atravessando. Inicialmente caminhando com frequências aleatórias, as pessoas 

começaram, aparentemente, a caminhar com uma frequência próxima à frequência natural 

de vibração lateral da passarela, fazendo com que a estrutura começasse a exibir uma 

oscilação lateral, possivelmente por ser mais confortável para elas, induzindo a um 

aumento dos deslocamentos. As observações mostraram que a porção central se moveu 

cerca de 70 mm transversalmente. A medida tomada para resolver o problema foi a 

instalação de sistemas de controle baseados em amortecedores com massas sintonizadas 

(AMS) (DALLARD et al., 2011). 

 
Figura 1 Passarela Millenium (Fonte: foto de http://www.Cambridge 2000.com/gallery) 

A passarela sobre o rio principal em Erlach na Suíça, conforme mostrada na Figura 

2, foi construída em arco de aço com medida de comprimento igual a 110 m, tendo 

exibido 25 mm como máxima amplitude lateral. Percebeu-se que a estrutura possuía 

excessiva oscilação lateral com frequência natural de 1,12 Hz. As medidas para resolver 

o problema foram a instalação de amortecedores com massa sintonizada (THOR, 2011). 
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Figura 2 Passarela sob o rio Erlach (Fonte: foto de NAKAMURA e KAWASAKI, 2009) 

Localizada na cidade de Toda, no Japão, a passarela Toda Park foi construída com 

tirantes de aço (estaiada), conforme mostrado na Figura 3, e o comprimento total está 

dividido em 2 vãos de 134 m e 45 m. A passarela resistiu a uma multidão com densidade 

máxima de 1,0 a 1,5 pessoas/m², sendo que o número máximo admitido de pessoas sobre 

a passarela é de 2000. O valor máximo do deslocamento lateral foi de 10 mm na 

plataforma do pedestre, 300 mm nos cabos e a frequência natural de vibração transversal 

foi de 0,9 Hz (FUJINO et al., 1993). O problema de vibração excessiva foi resolvido com 

a instalação de pequenos amortecedores de massa sintonizada. 

 
Figura 3 Passarela Toda Park na cidade de Toda, Japão (Fonte: foto de NAKAMURA e 

KAWASAKI, 2006) 

A passarela solferino em Paris na França é em arco e construída com aço e madeira 

(ver Figura 4). O problema surgiu depois da inauguração, em dezembro 1999, quando foi 

constatada uma frequência natural de vibração lateral de 0,69 Hz. A medida tomada foi 

instalação de amortecedores de massa sintonizada. 
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Figura 4 Passarela Solferino em Paris (Fonte: http://www.mimram.com/) 

Em dezembro de 2010 foi inaugurada a passarela de pedestre na estação Cidade 

Nova do Metrô Rio (Figura 5). Por iniciativa do Metrô a empresa Concremat foi 

contratada para fazer a avaliação do comportamento da estrutura. Foram encontrados 

valores de frequências naturais de modos flexionais de 1,69 e 1,80 Hz, respectivamente 

para o primeiro e segundo modos de vibrações da estrutura. Observou-se que estes valores 

estavam dentro da faixa de excitação dinâmica produzida pelo caminhar de pessoas. Estes 

valores, bem como o comportamento dinâmico da estrutura, foram confirmados na 

análise modal da estrutura. 

 
Figura 5 Passarela de Pedestres da Estação Metro (Fonte: VILLARROEL, 2011) 

As diversas passarelas listadas anteriormente sofreram intervenções após 

constatação de vibrações excessivas, mostrando que os problemas dinâmicos se 

manifestam em passarelas com diferentes sistemas estruturais e distintos materiais e são 

consequências da não consideração de uma análise dinâmica apropriada na elaboração 

dos projetos. As passarelas, em geral, são projetadas para solicitações estáticas, 
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observando-se somente os estados limites e de serviço de deslocamento, não sendo levada 

em consideração o complexo comportamento dinâmico das estruturas, incluindo o 

desconforto produzido pelas acelerações de pico e as amplificações dinâmicas das 

respostas. 

Um projeto precisa considerar que a atividade de caminhar produz forças 

dinâmicas que podem gerar níveis de vibração elevados, e que poderão proporcionar 

amplificações excessivas das respostas e, o desconforto humano. A possibilidade da 

ocorrência de ressonância, devido à coincidência ou proximidade entre as frequências de 

excitação e as frequências naturais do sistema, deve ser considerada. Esses níveis de 

vibrações podem ter valores acima do desejável, seja com relação à segurança estrutural 

ou em função do conforto dos usuários, causando incômodo direto ou indireto para 

pedestres (ANDRADE, 2007 e ANDRÉ, 2016). 

Existem várias propostas para avaliar o desempenho de passarelas de pedestres 

sob o ponto de vista das vibrações excessivas. Engenheiros de projetos de estruturas 

focam em quesitos que dizem respeito à capacidade da estrutura em absorver as cargas 

dinâmicas de projeto (BLANCHARD, 1977). Normas nacionais recomendam que as 

passarelas sejam projetadas de maneira que as suas frequências naturais estejam fora de 

uma determinada faixa crítica (ABNT NBR 6118:2007; ABNT NBR 8800:2008; ABNT 

NBR 7188:2013). Algumas normas internacionais (EUROCODE 5, 2004; BS 5400, 

1978; AASHTO, 1997; AISC, 2003; SETRA 2006; HIVOS 2008) também recomendam 

uma faixa crítica a ser melhor avaliada, especificando também a necessidade de se 

modelar a ação do pedestre sobre a estrutura, além de definir também um nível máximo 

de aceleração. 

No Brasil, Lima (2007) realizou um estudo sobre modelagem da carga dinâmica, 

proveniente dos pedestres, incluindo o efeito do impacto do calcanhar e o amortecimento 

estrutural, utilizando-se um modelo mais realista que incorpora as ações dinâmicas 

induzidas pelos pedestres. Neste modelo de carregamento o movimento das pernas, o qual 

causa a subida e descida da massa efetiva do corpo em cada passo, foi considerado na 

posição do indivíduo, conforme mostrado na Figura 6. Já Silva et al. (2011) mostraram 

que as estruturas podem apresentar alterações em seu comportamento dinâmico quando 

o corpo humano tem massa e também dissipa energia de vibração, alterando, assim, as 

frequências naturais de vibração do sistema estrutura-pedestres. 
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Figura 6 Geometria simplificada de uma passada (Fonte: Wyatt, 1989 e Lima, 2007) 

Os modelos mais realistas do caminhar humano são os modelos compostos pela 

simulação do pedestre com os parâmetros de massa, rigidez e amortecimento e não apenas 

aqueles que consideram o efeito da força (DEBONA et al., 2015 e DUARTE et al., 2015). 

Já foi constatado que, de uma maneira mais geral, uma estrutura pode apresentar 

alterações em seu comportamento dinâmico quando ocupada por pessoas, em função da 

incorporação à estrutura desses novos parâmetros. Frequências naturais da estrutura 

mudam quando esta é ocupada por um grande número de pessoas, muito provavelmente 

pela alteração, principalmente, na massa e no amortecimento do sistema estrutura-

pedestres (BUTZ, 2008). Assim, alguns autores apontam para a necessidade de se 

complementar o modelo de força (aquele que considera como único efeito do contato do 

pedestre com a estrutura uma força que varia no tempo), representando o corpo do 

pedestre por meio de um modelo que possui características de massa, rigidez e 

amortecimento, sendo denominado de modelo biodinâmico. Com isso, pode-se levar em 

consideração as contribuições nas propriedades dinâmicas (massa, rigidez e 

amortecimento) que os pedestres aplicam sobre as estruturas. 

Para travessias de indivíduos, o modelo força, em geral, representa bem a ação 

dinâmica do pedestre. Em casos de travessias de grupos e multidões, observam-se 

discrepâncias entre as respostas obtidas do modelo força e as respostas medidas na 

estrutura real. Os parâmetros de um modelo biodinâmico, considerando um grau de 

liberdade na direção vertical caminhando sobre a estrutura, são a massa, amortecimento 

e rigidez (SILVA, 2011 e TOSO, 2016). 

O modelo biodinâmico combinado com modelo de forças (direção vertical) foi 

utilizado por Toso (2016) para avaliar uma passarela real, localizada na cidade de Brasília, 

comparando-se níveis de acelerações obtidas por medidas numéricas e experimentais. A 
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passarela apresentou amplitudes de vibração inferiores aos valores estabelecidos por 

normas para limites de conforto. 

Segundo Caetano et al. (2005), os efeitos críticos do fenômeno de ressonância em 

passarelas devido ao carregamento induzido por pessoas foi claramente observado em 

vibrações laterais. Já no caso de vibrações verticais, observa-se em muitos casos a 

discordância com os limites de conforto humano, porém sem causar outros desconfortos 

exagerados aos usuários. Já Heinemeyer e Feldmann (2008) afirmam que não foi 

observado em passarelas fluxos de pedestres sincronizados com as vibrações verticais, 

certamente devido às dificuldades de sincronização de todos os pedestres ao caminhar. A 

possibilidade de sincronização do caminhar para indução de vibrações verticais pode 

parecer improvável. No entanto, não existe nenhuma prova de que efetivamente não possa 

vir a ocorrer sob determinadas circunstancias (MCROBIE e MORGENTHAL, 2002). 

No presente trabalho, pesquisa de modelagem matemática e computacional será 

mantido o foco nas ações induzidas por pessoas no uso das passarelas de pedestres de 

estrutura treliçada, com o intuito de avaliar diversos modelos de carregamentos, as 

amplificações das respostas, e o conforto humano. Serão utilizados alguns modelos de 

carregamento induzidos por pessoas, admitindo sincronização dos passos de pessoas e 

considerando parâmetros cinemáticos de marcha: i) modelo de força simples; ii) modelo 

de força incluindo o impacto de calcanhar; iii) modelo biodinâmico combinado com 

modelo de força. 

1.1 JUSTIFICATIVAS 

Do ponto de vista social, as passarelas são importantes equipamentos públicos que 

garantem o ir e vir de pessoas de forma confortável e segura, principalmente na 

transposição de vias urbanas densamente utilizadas. 

O carregamento dinâmico, ao contrário do estático, gera, seja pela carga de 

impulso ou em função de relação entre a frequência de excitação e a frequência natural 

de vibração da estrutura, dois problemas adicionais: i) a elevação da resposta de 

deslocamentos e de esforços em relação à carga máxima estática, dada pelo fator de 

amplificação dinâmica; ii) o desconforto humano dado pelas acelerações de pico da 

estrutura, induzidas pelas cargas dinâmicas. 

A interação homem-estrutura em passarela de pedestres é um fenômeno pouco 

estudado, sendo importante ampliar os estudos nesta área para gerar conhecimento que 
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auxiliem os engenheiros no processo de análise e dimensionamento de estruturas sob ação 

dinâmica de pessoas. 

A maioria das passarelas de pedestres que existem atualmente na Bahia, feita em 

aço treliçado, foi projetada e construída de acordo com os parâmetros estabelecidos pelas 

normas de projetos vigentes, tais como NBR 7188:2013 e NBR 8800:2008, o que sugere 

que o cálculo não levou em conta os efeitos dinâmicos dos pedestres, pois tais normas 

deixam sob a responsabilidade dos engenheiros o cálculo dos efeitos dinâmicos. Como as 

escolas de engenharia não tem cultura difundida de formação em análise dinâmica, é de 

se esperar que a maioria dos engenheiros de projetos estruturais não saibam realizar tal 

análise. Portanto, em alguns casos específicos, o nível de segurança real (quando se 

considera o efeito dinâmico) pode ser inferior ao exigido nas normas, como também o 

conforto humano pode não ser atendido numa avaliação de carga dinâmica. Nesse sentido, 

é importante avaliar em quais condições é imperativa, sob o ponto de vista de segurança, 

econômico e de conforto humano, a consideração de carregamento dinâmico no 

dimensionamento das passarelas. 

Também se considera relevante avaliar em que medida a utilização de modelos de 

carregamento dinâmico de pessoas altera a resposta dos principais sistemas estruturais 

utilizados nas passarelas usadas na Bahia. A realização deste estudo poderá fornecer 

evidências para ajudar a estabelecer critérios de projetos apropriados para a construção 

de futuras estruturas. 

1.2 MOTIVAÇÃO 

As escolas de engenharia, em geral, não fornecem de forma universal a formação 

necessária em análise dinâmica para a consideração adequada de tais problemas, levando 

a formação de profissionais sem preparação para tal abordagem. Tais professionais, 

quando consideram o carregamento dinâmico o fazem substituindo-o por uma carga 

estática equivalente, o que pode não representar de forma adequada os efeitos dinâmicos, 

sobretudo quando se trata de problemas onde existe a possibilidade de excitação por 

cargas cíclicas, comprometendo, muitas vezes, a segurança, o custo ou o conforto 

humano. Vale salientar que na análise dinâmica de estruturas, deve-se considerar uma 

modelagem adequada não apenas das cargas, mas, sobretudo, dos parâmetros de massa, 

rigidez, amortecimento e condições de vinculo da estrutura. 



9 
 

 

As estruturas são cada vez mais esbeltas, seja por força da arquitetura ou pelo 

desenvolvimento de materiais com melhor resistência, levando à maior suscetibilidade 

dos efeitos dinâmicos, tornando, assim, imperativa a análise dinâmica para a avaliação do 

desempenho estrutural, principalmente na condição de serviço (deslocamentos e 

acelerações). 

As normas brasileiras de projeto fazem uma abordagem, em geral conservadora e 

limitada, sob tais aspectos, não existindo um procedimento definido para análise e o 

dimensionamento de passarelas de pedestres de estrutura de aço, considerando o 

carregamento dinâmico. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Geral 

Este trabalho tem como objetivo avaliar, de forma analítica e numérico-

computacional, o comportamento estrutural e o conforto humano de um tipo de passarela 

de pedestres de estrutura treliçada de aço, considerando diferentes modelos de 

representação do carregamento induzido por pessoas no contexto de análise dinâmica. 

1.3.2 Específicos 

1. Definir o modelo numérico-computacional para avaliação dinâmica do tipo 

escolhido de passarela de pedestre de aço treliçado. 

2. Realizar o dimensionamento estrutural de passarelas de pedestres com diferentes 

dimensões de vão, considerando o carregamento induzido por pessoas como carga 

estática equivalente de multidão, conforme norma brasileira. 

3. Definir e avaliar modelos de representação do carregamento induzido por pessoas, 

incluindo os modelos biodinâmicos, o efeito de calcanhar, cargas de multidão com 

parâmetros diferentes. 

4. Realizar análise modal e de história no tempo das passarelas de pedestres, sob 

diferentes modelos de carregamentos induzidos por pessoas, visando encontrar 

valores máximos de deslocamentos e acelerações. 

5. Avaliar o desempenho estrutural da passarela de pedestre em relação ao 

carregamento estático equivalente (conforme norma brasileira) e o carregamento 
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dinâmico induzidos por pessoas, considerando o conforto humano, visando definir 

quando se fara necessária a análise dinâmica. 

6. Comparar os diversos carregamentos induzidos por pessoas, para a definição do 

melhor modelo para a análise e dimensionamento de passarelas de pedestres. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS 

Um sistema estrutural sob análise dinâmica, como todo sistema contínuo, possui 

um número infinito de coordenadas independentes para especificar a configuração do 

sistema em cada instante de tempo, levando à formulação do problema envolvido uma 

descrição via equações diferenciais e/ou integrais. Tais coordenadas são chamadas de 

graus de liberdade do sistema. Para tomar a solução do problema exequível, do ponto de 

vista da prática da engenharia, reformula-se o problema de forma aproximada com um 

número finito de graus de liberdade, sendo assim chamado de sistema discreto. Em tal 

sistema discreto, o comportamento do sistema estrutural como um todo depende 

diretamente do comportamento dos graus de liberdade escolhidos. A discretização do 

sistema estrutural geralmente é feita via método dos deslocamentos (rigidez), métodos 

dos elementos finitos ou método das diferencias finitas. 

2.1.1 Equação de equilíbrio dinâmica 

A equação de equilíbrio discretizado do sistema estrutural associada às vibrações 

induzidas por atividades humanas com n graus de liberdade, conforme Clough e Penzien 

(1993), pode ser dado pela equação (1): 

[𝑀]{�̈�}(𝑡) + [𝐶]{�̇�}(𝑡) + [𝐾]{𝑥}(𝑡) = {𝑝}(𝑡) , (1) 

 

onde: 

[𝑀]: matriz de massa global discreta n x n; 

[𝐶]: matriz de amortecimento global discreto n x n; 

[𝐾]: matriz de rigidez da estrutura n x n; 

{𝑥}(𝑡): vetor de deslocamentos (n graus de liberdade); 

{�̇�}(𝑡): vetor velocidade; 

{�̈�}(𝑡): vetor aceleração; 

{𝑝}(𝑡): vetor de forças nodais equivalentes. 

O vetor {𝑝}(𝑡) traz a contribuição do peso mais as forças geradas durante o 

caminhar dos pedestres, sendo apresentado de forma detalhada nas seções a seguir. 
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As matrizes [𝑀], [𝐶] e [𝐾] devem ser quadradas de ordem n, sendo n o número 

de graus de liberdade. O termo 𝐾  da matriz [𝐾] é o coeficiente de rigidez e representa a 

força que aparece na direção do grau de liberdade i quando imposto um deslocamento 

unitário na direção do grau de liberdade j, mantendo  os demais deslocamentos nulos. Isto 

vale para os termos 𝑀  quando da imposição de uma aceleração unitária e 𝐶  quando da 

imposição de uma velocidade unitária. 

2.1.2 Análise de vibração livre 

A resposta de uma estrutura sob um determinado carregamento dinâmico está 

diretamente relacionada com as frequências e os modos naturais de vibração, mormente 

os primeiros, bem como seu nível de amortecimento. Para o cálculo de tais frequências e 

modos usa-se equações de movimento para um sistema em vibração livre e não 

amortecido, as quais podem ser obtidas da equação (1), desprezando-se o termo 

relacionado ao amortecimento e a força externa. O problema do cálculo das frequências 

naturais e dos modos de vibração da estrutura, também chamado de problemas de 

autovalores e autovetores, é desenvolvido a partir da equação (2), 

[𝑀]{�̈�}(𝑡) + [𝐾]{𝑥}(𝑡) = {0} . (2) 

 

Toda estrutura elástica pode vibrar livremente de modo que o deslocamento de 

cada uma de suas massas discretas em relação à sua posição de equilíbrio estático é o 

produto de uma função da posição {𝜙} por uma função de tempo 𝑞(𝑡), que é a mesma 

para todas as massas (BAZAN, 1985). Conforme indicado na equação (3).  

{𝑥}(𝑡) = {𝜙}𝑞(𝑡) , (3) 

 

onde: 

{𝜙} = {𝜙  𝜙 … 𝜙 } (vetor de amplitudes na direção dos n graus de liberdade) e  

𝑞(𝑡) (função do tempo). 

Derivando duas vezes a equação (3) tem-se: 

{�̈�} = {𝜙}�̈�(𝑡) 𝑒 (4) 

 

[𝑀] ∅( ) 𝑞̈ (𝑡) + [𝐾] ∅( ) 𝑞 (𝑡) = {0} . (5) 
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Tem-se n equações do tipo: 

𝑚 ∅
( )

𝑞̈ (𝑡) + 𝑘 ∅
( )

𝑞 (𝑡) = 0 . (6) 

 

A solução destas equações diferenciais pelo método de separação de variáveis é: 

−�̈� (𝑡)

𝑞 (𝑡)
= 𝑚 ∅

( )
𝑘 ∅

( )
 . (7) 

 

O primeiro membro da equação (7) é uma função do tempo, enquanto o segundo 

membro é uma função do espaço. Portanto, ambos devem ser constantes para que a 

igualdade exista. Designando 𝑤  por este valor tem-se a equação (8) e equação (9): 

�̈� (𝑡) + 𝑤 𝑞 (𝑡) = 0 𝑒 (8) 

 

𝑘 − 𝑤 𝑚 ∅
( )

= 0 . (9) 

 

A solução da equação (9) é: 

𝑞 (𝑡) = 𝐴 𝑠𝑒𝑛(𝑤 𝑡) + 𝐵 𝑐𝑜𝑠(𝑤 𝑡) , (10) 

 

onde 𝐴  e 𝐵  são constantes dependentes das condições iniciais e representam parte da 

amplitude do movimento oscilatório do modo (forma de deformar) ∅( ) , sendo que 𝑤  

é a frequência natural em radianos por segundo. Os valores de 𝑤  podem ser determinados 

pelo problema de autovalores e autovetores dado, na forma matricial, pela equação (9): 

([𝐾] − 𝑤 [𝑀]) ∅( ) = 0 , (11) 

 

que é um sistema de equações simultâneas e homogêneas. Para valores ∅( )  diferentes 

de zero é necessário que o determinante do sistema se anule, conforme equação (12) a 

seguir. 

∆= [𝐾] − 𝑤 [𝑀] = 0 . (12) 
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Na equação (12) ∆ é chamado determinante característico da matriz 

correspondente ao sistema de equações algébricas simultâneas. Esta equação tem n raízes 

reais 𝑤  que são frequências naturais de vibração do sistema, chamados valores 

característicos, valores próprios, ou autovalores, em quantidade igual ao número de graus 

de liberdade n. Essas raízes são ordenados da menor à maior. A menor frequência 𝑤  é 

chamado frequência fundamental. Cada frequência natural 𝑤  tem um vetor próprio 

correspondente ou forma modal, vetor obtido através da substituição de 𝑤  na equação 

(11) para obter assim n sistemas de equações: 

([𝐾] − 𝑤 [𝑀]) ∅( ) = 0 , (13) 

 

onde: 

𝑟 = 1,2,3,4 … … … 𝑛 . 

n é o número de modos avaliados. Pode-se encontrar para cada valor de 𝑤  um vetor ∅( ) 

(r-ésimo modo de vibração) que é uma solução não-trivial do sistema de equações 

simultâneas dado pela equação (13). 

2.1.3 Análise de vibração forçada 

A vibração do sistema é dita forçada quando ela ocorre a partir de uma solicitação 

externa do tipo força, deslocamento ou aceleração, com o fornecimento continuo de 

energia. Pode-se classificar essa solicitação (carregamento) em: determinística ou não 

determinística (randômica) e periódica ou não periódica. Por meio da análise de Fourier 

pode-se representar qualquer função periódica em um somatório de funções harmônicas 

(dadas por senos e cossenos). Já as excitações não periódicas podem ser de curta duração, 

chamadas de impulsivas, ou de longa duração. No presente trabalho considerar-se-á, em 

geral, excitações periódicas e determinísticas. 

2.1.3.1 Métodos de solução modal 

Existem vários métodos numéricos disponíveis na literatura técnica para a 

integração numérica e solução das equações de movimento de um sistema estrutural com 

n graus de liberdade (CLOUGH et al., 1993 e CHOPRA 2007). Os mais utilizados são os 

métodos de decomposição modal e os métodos de integração direta (explícito e implícito). 

O método de decomposição modal consiste em substituir a solução por uma combinação 
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linear dos modos de vibração da estrutura e resolver o sistema com o custo do cálculo dos 

primeiros modos de vibração. 

 
Figura 7 Movimento do sistema durante um intervalo de tempo ∆𝑡, com base na variação linear 

da aceleração (Fonte: Clough et al., 1993 e Chopra, 2007) 

2.1.3.2 Métodos de integração direta 

O método de integração direta consiste em substituir as derivadas na equação 

diferencial por aproximações em diferenças finitas e desenvolver um algoritmo iterativo 

que evolui passo a passo no tempo para encontrar os valores de deslocamentos, 

velocidades, acelerações e esforços em cada passo de tempo. Em geral, todos os 

procedimentos empregados dividem a escala de tempo em uma série de intervalos ∆𝑡, 

geralmente com duração constante. Tomando como base os valores conhecidos em 

instantes de tempo anteriores de acelerações, velocidades e deslocamentos estima-se 

valores dessas variáveis no final de ∆𝑡. Estes valores estimados são verificados e 

ajustados até equilíbrio, expresso por meio da equação (1), com um erro aceitável. A 

Figura 7 mostra algumas estratégias de integração, sendo o algoritmo de Newmark um 

dos mais utilizados (CLOUGH E et al., 1993 e CHOPRA 2007). 
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2.2 TIPOLOGIA DE PASSARELAS DE PEDESTRE 

A seleção do material e da tipologia da estrutura é muito importante para a 

definição dos parâmetros (rigidez, massa e amortecimento) de uma passarela de 

pedestres, que é usada para permitir a mobilidade de pessoas entre dois pontos de grande 

extensão. Nessa circunstância, geralmente a construção leva a uma seleção de treliça, 

devido a sua capacidade de vencer grandes vãos associado a sua plasticidade e leveza 

relativa. 

O tipo de geometria geralmente empregada para o tipo de passarela aqui analisada 

é uma treliça tipo Warren ou uma Warren modificada. Ocasionalmente um tipo Pratt pode 

ser usado, sendo que os diferentes tipos estão ilustrados na Figura 8. 

  
Figura 8 Tipo de passarelas treliçadas (Fonte: Corus Construction & Industrial, 2005) 

A treliça Warren é a forma mais simples de treliça com o mínimo de membros 

reunidos nos nós, sendo a tipologia mais usada nas passarelas construídas na capital da 

Bahia. Uma treliça Warren modificada reduz o período da estrutura, embora os membros 

verticais adicionem complexidade à fabricação. A treliça Pratt é usada onde é preferível 

que alguns membros sejam verticais, por exemplo, para facilitar a fixação de revestimento 

ou painéis decorativos. 

O piso das passarelas é em concreto pré-moldado e, no caso especifico dos tipos 

indicados na Figura 8, usam-se placas tipicamente de 6 mm a 8 mm de espessura. Tais 
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placas são suportadas pelos membros de aço que interligam as duas treliças planas 

portantes da passarela, chamados de transversinas. 

2.3 AÇÕES DINÂMICAS DO CAMINHAR DE PESSOAS 

A marcha de uma pessoa é uma sucessão de movimentos rítmicos e alternados dos 

membros e do tronco que provocam o deslocamento do centro de gravidade do corpo. O 

andar humano é um ciclo caracterizado pelo início de um determinado evento por um 

membro e continuação até que o mesmo evento se repita novamente com o mesmo 

membro. 

A marcha é caracterizada por duas fases: i) fase de apoio (60 a 65% do ciclo) onde 

o pé encontra-se em contato com o solo e sustenta o peso do corpo. Esta fase pode ser 

dupla (bipodal), onde os dois pés estão em contato com solo simultaneamente; ii) fase de 

balanço (30% a 40% do ciclo) ocorre quando o pé não está mais sustentando o peso 

corporal e se move para frente. Quanto ao tempo de apoio utilizado para descrever a 

marcha, Lelievre (1970) apresenta na Figura 9 que corresponde ao contato do calcanhar 

com o solo. A 5ª imagem da figura corresponde ao contato total do pé na superfície. Nas 

6ª e 7ª imagens tem-se a elevação do calcanhar e na 12ª observa-se o último momento em 

que o pé está em contato com o solo. 

 
Figura 9 Tempos de apoio plantar (Fonte: Lelievre, 1970) 

Ao caminhar em uma estrutura, neste caso uma passarela de pedestres, os 

transeuntes aplicam cargas dinâmicas que possuem componentes nas três direções: uma 

vertical, produzida pelo peso do corpo sobre os pés, e duas horizontais, nas direções 

lateral e longitudinal, como se mostra na Figura 10. Na direção lateral é causada pelo 

movimento de zig-zag dos pés durante a caminhada, e na direção longitudinal é produzida 
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pelas acelerações e desacelerações do indivíduo quando anda. A maioria dos estudos foca 

na direção vertical, já que este é o caso que apresenta a maior magnitude de excitação 

(VENUTI e BRUNO, 2009). No entanto, a depender da passarela, as cargas na direção 

lateral, embora sejam uma fração da vertical, são importantes. 

 
Figura 10 Força vertical, lateral e longitudinal (Fonte: Zivanovic et al., 2005a) 

Galbraith e Barton (1970) relatam diferenças entre as forças verticais, para a 

caminhada normal e a corrida, observa-se que no movimento de caminhar o tempo de 

contato é maior do que o período de um passo. Nota-se a existência de um pequeno 

período de tempo em que os dois pés do pedestre estão em contato com o piso. No 

movimento de correr, o tempo de contato é menor do que o período de passo. Nesse caso, 

os dois pés nunca estão ao mesmo tempo em contato com o piso. Esse comparativo pode 

ser melhor observado na Figura 11. 
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Figura 11 Forças verticais para caminhada e corrida (Fonte: Galbraith e Bartonima, 1970) 

Wheler (1982) sistematizou o estudo já desenvolvido por outros pesquisadores do 

tema, elaborando um modelo para demonstrar um padrão típico de forças para caminhada 

humana na direção vertical. A Figura 12 mostra como a função de carregamento se 

modifica em função do tipo de movimento do pedestre. Esse trabalho também relatou a 

existência da dependência dos parâmetros da caminhada, como comprimento do passo, 

velocidade do caminhar e frequência do passo, e que tais parâmetros variam entre as 

pessoas. 

 
Figura 12 Função de carregamento, do caminhar lento até o correr (Fonte: Wyatt, 1989, Lima, 

2007) 
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Wheler (1982) apresentou valores médios para a correlação entre os parâmetros 

que definem os movimentos de caminhar e correr. Os resultados foram obtidos de testes 

experimentais. Na Figura 13, são mostrados os gráficos dessa correlação. 

 
Figura 13 Correlação entre os parâmetros que definem os movimentos de caminhar e correr 

(Fonte: Wheeler, 1982) 

A Tabela 1 apresenta os valores dos parâmetros de comprimento médio do passo 

e velocidade do passo utilizada na análise de marcha e relacionada ao tempo e ao espaço 

do pedestre em diferentes ritmos de movimento de acordo com Wheler (1982). 

Tabela 1 Parâmetros característicos de movimentos humanos na direção vertical. 

Tipo de Movimento Taxa de passos (Hz) 
Velocidade de 
avanço (m/s) 

Comprimento do 
passo (m) 

Caminhada lenta 1,7 1,1 0,60 

Caminhada normal 2,0 1,5 0,75 

Caminhada rápida 2,3 2,2 1,00 

Fonte: Wheeler, 1982. 

2.4 MODELAGEM MATEMÁTICA DA AÇÃO DINÂMICA DE PEDESTRES 

Modelar as forças dinâmicas induzidas por pedestres é um problema complexo, 

pois não existe um padrão de forças que possa ser aplicado para todos os pedestres. As 

forças de interação devidas à locomoção geralmente são modeladas através de forças 

concentradas e cíclicas que se movimentam ao longo da estrutura com parâmetros 

constantes. As forças dos pedestres são diferentes em situações de vibrações perceptíveis 

e não perceptíveis, pois os pedestres comportam-se de maneira diferente frente a essas 

situações alterando seu padrão de marcha. 
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As contribuições da massa e dissipação que o corpo humano induz às estruturas 

geralmente são consideradas através da inclusão de modelos de um ou mais graus de 

liberdade, acoplados aos modelos da estrutura. Utiliza-se geralmente a combinação do 

modelo de forças e um modelo dotado de massa, rigidez e amortecimento para apresentar 

a participação de um indivíduo sobre o funcionamento dinâmico de uma estrutura. 

2.4.1 Modelos de força que representam a ação vertical de uma pessoa 
caminhando sobre um piso 

2.4.1.1 Modelo de carga dinâmica proposto por Bachman e Ammann 

O modelo de carregamento proposto considera que todos os pedestres em sua ação 

dinâmica de caminhada produzem a mesma força no desenvolvimento do passo e que a 

força dinâmica possui uma natureza periódica. Este modelo de carregamento 

representado por uma parcela estática corresponde ao peso de um indivíduo e por outra 

parcela associada à combinação de cinco harmônicas ou frequências, que são múltiplos 

da frequência fundamental da força, no caso, a frequência de passo 𝑓  para atividade 

humana de caminhada. O modelo proposto considera uma variação espacial e temporal 

da carga dinâmica. A função que expressa a ação do caminhar humano na direção 

transversal vertical é representada por uma série de componentes senoidais, dada 

matematicamente pela equação (14). 

𝑓(𝑡) = 𝑄 + 𝑄𝛼 𝑠𝑒𝑛 2𝜋𝑛𝑓 𝑡 + ∅  (14) 

onde: 

𝑓(𝑡): função de carregamento dinâmico; 

Q: peso de um pedestre; 

𝛼 : coeficiente dinâmico para a força harmônica; 

𝑖: i-esimo harmônico considerado; 

𝑓 : frequência de passo do pedestre; 

∅ : ângulo de fase para o harmônico 𝑖; 

t: tempo; 

n: número de ordem do harmônico; 

k: número total de harmônicos contribuintes. 
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O peso de um pedestre foi tomado como igual a 700 N (Bachmann et al., 1995). 

Ainda de acordo com o proposto por Bachmann e Ammann (1987), cinco harmônicos 

foram considerados na composição do carregamento dinâmico associada à ação humana 

da caminhada, e estão presentes na Tabela 2 abaixo: 

Tabela 2 Coeficientes dinâmicos. 
Harmônico i Coeficiente dinâmico (𝜶𝒊) Ângulo de fase (∅𝒊) 

 Transversal vertical 
Transversal 
horizontal 

 

1 0,37 0,039 0 
2 0,10 0,010 π/2 
3 0,12 0,042 π/2 
4 0,04 0,012 π/2 
5 0,08 0,015 π/2 

Fonte: Bachamann e Ammann, 1987. 

As representações gráficas da função de carregamento dinâmico transversal 

vertical, na simulação de um pedestre em caminhada sobre a estrutura da passarela, são 

ilustradas nas Figura 14 a 16. 

 
Figura 14 Função carregamento dinâmico transversal para um pedestre em caminhada rápida, com 

𝑓 =2,30 Hz (Fonte: Bachmann e Ammann, 1987) 

 
Figura 15 Função carregamento dinâmico transversal para um pedestre em caminhada normal, 

com 𝑓 =2,00 Hz (Fonte: Bachmann e Ammann, 1987) 
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Figura 16 Função carregamento dinâmico transversal para um pedestre em caminhada lenta, com 

𝑓 =1,70 Hz (Fonte: Bachmann e Ammann, 1987) 

2.4.1.2 Modelo de carga dinâmica proposto por Varela 

O modelo proposto por Varela (2004), baseado na Figura 17, considera o impacto 

do calcanhar na representação do caminhar das pessoas, de acordo com o mecanismo 

físico na representação do andar. O modelo adotado foi proposto a partir de estudos 

experimentais que permitiram registrar a reação total de um piso, gerada ao longo do 

tempo, durante uma caminhada sobre plataformas rígidas. 

 
Figura 17 Força do passo e reação do piso (Fonte: Ohlsson, 1982, Wyatt, 1989) 
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A Figura 17 mostra um registro experimental típico da variação no tempo da força 

de contato entre os pés e uma superfície rígida, produzida durante um passo, e é expressa 

pela correspondente medição da reação resultante do piso (OHLSSON 1982 e WYATT 

1989). Baseados nesses resultados, Varela (2004) propôs uma função força com variação 

no tempo para representar a carga humana do caminhar, incorporando na formulação o 

pico transiente causado pelo impacto do calcanhar no piso. Alguns parâmetros foram 

deduzidos da Figura 17 e algumas hipóteses consideradas, tais como: 

1) A distância entre os pés em um passo é muito pequena em relação à estrutura, 

podendo-se considerar que a força de reação no piso é a soma das forças aplicadas 

pelos dois pés. 

2) O modelo matemático proposto é uma aproximação da reação do piso da Figura 

17. Essa função inclui em sua formulação o piso representativo do impacto do 

calcanhar no piso. 

3) A carga dinâmica proveniente do caminhar humano, levando em conta o efeito do 

impacto do calcanhar, é obtida a partir da equação (15) a equação (18) (VARELA, 

2004). 

𝐹(𝑡) =

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

𝑓 𝐹 − 𝑃

0,04𝑇
𝑡 + 𝑃                          𝑠𝑒       0 ≤ 𝑡 < 0,04𝑇

𝑓 𝐹
𝐶 𝑡 − 0,04𝑇

0,02𝑇
+ 1,0                   𝑠𝑒        0,04𝑇 ≤ 𝑡 < 0,06𝑇

𝑃 + 𝑃𝛼 𝑠𝑖𝑛 2𝜋𝑖𝑓 𝑡 + 0,1𝑇 − ∅         𝑠𝑒      0,06𝑇 ≤ 𝑡 < 0,90𝑇

10(𝑃 − 𝐶 )
𝑡

𝑇
− 1 + 𝑃                    𝑠𝑒    0,90𝑇 ≤ 𝑡 < 𝑇

                    (15) 

 

onde: 

𝐹  é o valor máximo da série de Fourier, obtido na equação (16), 

𝐹 = 𝑃(1 + 𝛼 ) ; (16) 

 

𝑓  é o fator de majoração do impacto do calcanhar ou seja, é a relação entre o 

valor do pico transiente do calcanhar e o valor máximo da série de Fourier (𝐹 ); 

𝐶  𝑒 𝐶 , são coeficientes dados pelas equações: 

𝐶 =
1

𝑓
− 1  𝑒 (17) 
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𝐶 =
𝑃(1 − 𝛼 )              𝑠𝑒      𝑛ℎ = 3 .

𝑃(1 − 𝛼 + 𝛼 )    𝑠𝑒       𝑛ℎ = 4 .
 (18) 

 

onde os coeficientes 𝛼  são obtidos através da formulação proposta por Varela (2004), 

sendo mostrados na Tabela 3. 

Tabela 3 Coeficientes dinâmicos. 
Harmônico Coeficiente Dinâmico 

(𝜶𝒊) 
Ângulo de fase 

(𝝋𝒊) 
1 𝛼  0 

2 𝛼  π/2 

3 𝛼  π 

4 𝛼  3π/2 

Fonte: Varela, 2004. 

Da Figura 18 à Figura 20 representam-se a variação de uma força devido ao 

caminhar de um pedestre com peso 700 N ao longo do tempo, para os ritmos lento, normal 

e rápido. 

 
Figura 18 Função carregamento dinâmico transversal para um pedestre considerando o efeito 

transiente do calcanhar em caminhada rápida, com 𝑓 =2,30 Hz (Fonte: Varela, 2004) 

 
Figura 19 Função carregamento dinâmico transversal para um pedestre considerando o efeito 

transiente do calcanhar em caminhada normal, com 𝑓 =2,00 Hz (Fonte: Varela, 2004) 
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Figura 20 Função carregamento dinâmico transversal para um pedestre considerando o efeito 

transiente do calcanhar em caminhada lenta, com 𝑓 =1,70 Hz (Fonte: Varela, 2004) 

2.4.2 Modelo biodinâmico que representa a dinâmica de pessoas 

O movimento de andar humano é realizado pelo complexo e elaborado movimento 

das articulações e músculos. Dentre as forças de reação produzidas no movimento de 

andar, a mais complicada é a componente vertical que é a componente dominante 

(ANDRIACCHI et al., 1977). 

Kim et al. (2008) realizaram análises numérica e experimental, considerando os 

efeitos dinâmicos dos pedestres, cuja modelagem foram consideradas as influências da 

massa, rigidez e amortecimento, ao atravessar sobre uma estrutura (modelo com dois 

graus de liberdade ISSO 5982/1981). Os autores observaram que há diferença nas 

respostas do modelo biodinâmico quando comparado ao modelo de força para o caminhar 

do pedestre. 

Na Figura 21 mostra-se que a aceleração vertical máxima utilizando o modelo 

biodinâmico é cerca de três vezes maior do que o valor obtido com o modelo de força, 

considerando um único pedestre. Isto é porque nas forças do modelo biodinâmico, do 

pedestre foi considerada a inércia da sua massa. 

  

(a) (b) 

Figura 21 Aceleração vertical: (a) modelo de força; (b) modelo biodinâmico (Fonte: Kim, Cho, 
Choi e Lim, 2008) 
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CAPRIANI et al. (2012b) apresentaram a resposta de aceleração vertical avaliada 

em três modelos: modelo força, modelo de massa e modelo biodinâmico. O modelo de 

força não considera qualquer mudança nas propriedades modais devido à massa do 

pedestre. Essas deficiências são superadas com o modelo de massa, no qual considera-se 

a mudança nas propriedades modais e os efeitos da inércia de cada pedestre. No entanto, 

este modelo assume que ocorre a mesma deflexão do centro de massa do pedestre e a 

superfície da passarela. Isto não é correto de acordo com estudos da locomoção humana 

(RACIC, 2008). O modelo biodinâmico considera essas diferenças entre as deflexões. Na 

Figura 22 pode-se observar os esquemas desses três modelos. 

 

 
(a) modelo de força atuante em movimento 

 

 
(b) massa em movimento com modelo de força atuante 

 

 
(c) mola-massa-amortecedor movente com modelo de força atuante 

 
Figura 22 Modelos de dinâmica de pedestre para sistemas de passarelas (Fonte: Caprani, 

O’Sullivan e Keogh, 2012b) 
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Os modelos de pessoas caminhando, embora tenham contribuições 

esclarecedoras, ainda são pouco pesquisados, e dentre os trabalhos de maior relevância, 

pode-se citar Silva (2011), que propôs um modelo biodinâmico com um grau de liberdade. 

As características dinâmicas utilizadas nesse modelo são avaliadas na Tabela 4, os dados 

ao pedestre como massa (𝑚 ), amortecimento (𝑐 ), rigidez (𝑘 ) e frequência de passo 

(𝑓 ), sendo os resultados experimentais realizados em laboratório. 

Tabela 4 Características dinâmicas utilizadas para os sistemas biodinâmicos. 

LABEME/UFPB 𝒄𝒑 (Ns/m) 𝒌𝒑 (N/m) 𝒎𝒑 (kg) 𝒇𝒑 (Hz) 

Média 841,56 15085,56 68,58 1,88 

Desvio Padrão 176,21 4985,03 12,42 0,13 

Fonte: Silva, 2011. 

2.5 AVALIAÇÃO DE VIBRAÇÕES EM PASSARELAS - NORMAS E GUIAS 

2.5.1 Norma brasileira NBR 6118 – projeto de estruturas de concreto 

A análise das vibrações pode ser feita em regime linear no caso das estruturas 

usuais. Para assegurar comportamento satisfatório das estruturas sujeitas a vibrações 

deve-se afastar tais vibrações da frequência própria da estrutura (𝑓 ) da frequência crítica 

(𝑓 ), que depende da destinação da respectiva edificação, conforme mostrado na 

equação (19). 

𝑓 > 1,2𝑓  . (19) 

 

O comportamento das estruturas sujeitas a ações dinâmicas cíclicas pode ser 

modificado por meio de alterações em alguns fatores, como frequência natural (pela 

mudança da rigidez da estrutura ou da massa em vibração) e aumento das características 

de amortecimento, com intuito de promover maior dissipação de energia. 

Quando houver a necessidade de alteração de algumas características da estrutura 

(massa, rigidez e amortecimento), para o controle de vibração faz-se necessária uma 

análise dinâmica mais cuidadosa, conforme estabelecido em normas internacionais, 

enquanto não existir norma brasileira especifica. 

Na falta de valores determinados experimentalmente, pode-se adotar os valores 

indicados na Tabela 5 para 𝑓 . 
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Tabela 5 Frequência crítica para alguns casos especiais de estruturas submetidas a vibrações pela 
ação de pessoas. 

Caso 𝒇𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂(Hz) 

Ginásio de esportes 8,0 

Salas de dança ou de concreto sem cadeiras 

fixas 
7,0 

Escritórios 3,0 a 4,0 

Salas de concreto com cadeiras fixas 3,4 

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

Fonte: NBR 6118, 2007. 

2.5.2 Norma brasileira NBR 7188 – Carga móvel em ponte rodoviária e passarela 
de pedestre 

A norma ABNT NBRT 7188:2013 define passarela como uma estrutura 

longilínea, destinada a permitir a transposição, por pedestres de um obstáculo natural ou 

artificial. A carga a ser adotada é uma carga estática uniformemente distribuída com valor 

de 5 kN/𝑚 , aplicada sobre o pavimento entre os guarda corpos na posição mais 

desfavorável, sem consideração de coeficiente de impacto vertical. Desta forma, a norma 

realiza uma análise estática equivalente, desprezando os efeitos dinâmicos do pedestre. 

2.5.3 Norma BS 5400 – British Standards 

O objetivo é verificar os valores de frequência de vibração vertical (𝑓 ) para 

estrutura, onde a frequência natural fundamental de vibração para a passarela não deve 

ser menor ou igual a 5 Hz. Caso 𝑓  seja igual ou inferior a 5Hz, a aceleração vertical 

em qualquer parte da estrutura será limitada a equação (20): 

a = 0,5 f ,  (20) 

 

onde: 

𝑓 : frequência fundamental da passarela na direção vertical (Hz); 

2.5.4 Norma americana AASHTO 

Essa norma aconselha que sejam evitados projetos de passarelas que apresentem 

frequência natural inferior a 3,0 Hz para evitar o primeiro harmônico de vibração. Se a 

frequência fundamental não pode satisfazer essa limitação, ou se o segundo harmônico é 
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uma preocupação, deve-se realizar uma avaliação de desempenho dinâmico, conforme a 

equação (21) e equação (22). 

f ≥ 2,86 ∗ ln (180 𝑤)⁄  (21) 

 

w ≥ 180e , ∗  (22) 

 

onde: 

w: o peso da estrutura, incluindo o carregamento morto (Kip); 

f: a frequência fundamental na direção vertical (Hz). 

2.5.5 Norma Eurocode 5 – European Committee for Standardization 

Esta norma europeia, Eurocode 5 (2004), estabelece que deverão ser verificadas 

as acelerações limites de passarelas quando as respectivas frequências fundamentais 

forem inferiores a 5 Hz para o modo transversal vertical, e 2,5 Hz para o modo transversal 

longitudinal. 

Caso não sejam atendidos os critérios limitadores pelas frequências, uma análise 

dinâmica será necessária para se obter a resposta da passarela em termos de acelerações 

sob ação de um carregamento dinâmico de pedestres. Na Tabela 6 são indicados os 

valores das acelerações máximas admitidas por esta norma para evitar desconforto dos 

pedestres e garantir a funcionalidade da estrutura. 

Tabela 6 Acelerações máximas admissíveis. 

Vibrações Aceleração máxima (m/s²) 

Verticais 0,7 

Horizontais, em uso normal 0,2 

Horizontais, em trafego de multidão 0,4 

Fonte: Eurocode 5, 2005. 

2.5.6 Guia AISC/2003 

O guia AISC/2003 foi desenvolvido pelos pesquisadores Murray, Allen e Ungar 

(1997) com o objetivo básico de fornecer recursos analíticos para uso em avaliações de 

estruturas como passarelas de pedestres, pisos, dentre outros, que atendessem aos critérios 

das atividades humanas. 
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A aceleração de pico calculada pelo guia será obtida da aceleração de pico do piso, 

ou passarela, sobre o valor da aceleração da gravidade, 𝑎 /g, para posterior comparação 

com os limites estabelecidos na ISO 2631/2 (1989), os quais são baseados no uso 

estabelecido para determinada estrutura. Na Figura 23 são apresentados os limites de 

aceleração recomendados para cada sistema estrutural em função da frequência. 

 
Figura 23 Curva base de vibrações para acelerações verticais (Fonte: ISSO – 10137, 2007) 

O método considera que a ação dinâmica será composta apenas pela componente 

do harmônico coincidente com a frequência natural da estrutura Ou seja, que esteja 

ressonância, segundo a equação (23), em virtude da reduzida contribuição dos demais 

harmônicos na resposta dinâmica. 

F(t) = P. 𝛼 cos(2𝜋𝑓 𝑡) (23) 

 

onde: 

F(t): força representativa da ação dinâmica humana ao longo do tempo (N); 

P: peso do indivíduo (N); 

𝛼 : coeficiente de Fourier associado ao i-ésimo harmônico da ação dinâmica; 

i: i-ésimo harmônico do passo; 

𝑓 : frequência do passo da ação dinâmica humana (Hz); 

t: tempo (s). 
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Na Tabela 7 são apresentadas as frequências da excitação, 𝑓 , e coeficientes 

dinâmicos, 𝛼 , associados às atividades humanas. 

Tabela 7 Frequências da excitação e coeficientes dinâmicos associados às ações humanas. 

Frequência de excitação do passo (𝒇𝒑) e coeficientes dinâmicos (𝜶𝒊) 

Harmônico Caminhada Atividade aeróbica Dança 

i 𝑓  (Hz) 𝛼  𝑓  (Hz) 𝛼  𝑓  (Hz) 𝛼  

1 1,6 a 2,2 0,5 2,0 a 2,75 1,5 1,5 a 3,0 0,5 

2 3,2 a 4,4 0,2 4,0 a 5,5 0,6 - - 

3 4,8 a 6,6 0,1 6,0 a 8,25 0,1 - - 

4 6,4 a 8,8 0,05 - - - - 

Fonte: AISC, 2003. 

 

Considerando os pressupostos anteriores e tomando a condição de ressonância, a 

resposta dinâmica em termos de aceleração do sistema estrutural pode ser obtida pela 

equação (24) a seguir: 

𝑎

𝑔
=

𝑅. 𝛼 . 𝑃

𝛽. 𝑊
 . cos(2𝜋𝑖𝑓 𝑡) (24) 

 

onde: 

a: Aceleração do piso; 

g: Aceleração da gravidade; 

R: Fator de redução, para passarelas é igual a 0,7 e para estruturas de piso 0,5; 

W: Peso efetivo do piso; 

𝛽: Coeficiente de amortecimento; 

𝛼 : Coeficiente dinâmico da componente harmônica da força; 

i: i-ésimo harmônico do passo; 

𝑓 : Frequência do passo da ação dinâmica humana; 

t: Tempo. 

 

A aceleração de pico é calculada através da equação (25), de forma que a 

frequência do caminhar sobre a estrutura coincida com uma frequência natural da 

estrutura. Os resultados são comparados com as curvas presentes na ISO 2631/2 (1988). 
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A equação (24) pode ser simplificada, tomando por pressuposto que o coeficiente 

dinâmico 𝛼 , para a componente harmônica i da força, seja representado em função da 

frequência da excitação f, conforme equação (25). 

𝛼 = 0,83. exp(−0,35. 𝑓 ) . (25) 

 

Substituindo a equação (25) na equação (24), obtém-se: 

𝑎

𝑔
=

𝑃 . exp (−0.35. 𝑓 )

𝛽. 𝑊
≤  

𝑎

𝑔
 , (26) 

 

onde: 

𝑎 /g: Aceleração limite recomendada pela norma ISO 2631/2; 

g: Aceleração da gravidade; 

𝑓 : Frequência natural do piso; 

W: Peso efetivo do piso; 

𝛽: Coeficiente de amortecimento modal; 

𝑃 : Força constante (𝑃 =0,41 KN para passarelas e 𝑃 =0,29 KN para pisos); 

𝑎 /g: Aceleração de pico estimada em unidades de aceleração da gravidade. 

 

Na Tabela 8 são apresentados diversos valores para os parâmetros 𝑃 , 𝛽 e 𝑎 /g em 

função de diferentes tipos de ocupação. 

Tabela 8 Valores recomendados para os parâmetros 𝑃 , 𝛽 e limites para 𝑎 /g. 

Tipo de ocupação Força constante 
Taxa de 

amortecimento 

Aceleração limite (𝒂𝟎/g x 

100) 

Escritórios, 

residências e igrejas 
0,29 KN 0,02 – 0,05* 0,50% 

Shoppings centers 0,29 KN 0,02 1,50% 

Passarela interna 0,41 KN 0,01 1,50% 

Passarela externa 0,41 KN 0,01 5,00% 

Fonte: AISC, 2003. 

*0,02 para pisos com poucos componentes não estruturais como pode ocorrer em áreas de 

trabalho e igrejas. 

*0,03 para pisos com poucos componentes estruturais e moveis, mas com somente pequenas 

divisórias desmontáveis, típicas de muitas áreas de escritórios modulares. 

*0,05 para pisos com divisórias de altura entre os pisos. 
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2.5.7 Guia de projeto Sétra/2006 

Este guia tem por escopo estabelecer prescrições a serem seguidas no projeto de 

passarelas de pedestres. Inicialmente, há que se definir a classe da passarela em função 

do nível de tráfego, ao qual a passarela será submetida, e o nível de conforto requerido.ao 

pedestre. Em seguida, a classe da passarela conduz à seleção de casos de carregamento 

dinâmico definidos para apresentar os vários efeitos possíveis do tráfego de pedestres. 

2.5.7.1 Definição da classe de passarela 

Classe I: passarelas urbanas que ligam áreas de elevadas densidades de pedestres 

(estações ferroviárias, estádios de futebol, áreas de festividades e manifestações culturais, 

etc.) 

Classe II: passarelas urbanas que ligam áreas densas submetidas a tráfego pesado, 

e que ocasionalmente podem carregar todo o espaço disponível da estrutura. 

Classe III: passarelas de uso padrão, que podem, ocasionalmente, ser atravessados 

por grandes grupos de pedestres, mas que nunca serão carregadas ao longo de todo o seu 

espaço disponível da estrutura. 

Classe IV: passarelas de uso raro, construídas em áreas de baixa densidade 

populacional ou ainda, para assegurar a continuidade de travessia de pedestres sobre 

rodovias, pista expressa, ferrovias, etc. 

As passarelas de classe IV não necessitam de nenhum cálculo para checar seu 

comportamento dinâmico. 

2.5.7.2 Definição do nível de conforto da passarela 

Os níveis de conforto podem ser classificados em três categorias: 

Conforto máximo: As acelerações na estrutura são praticamente imperceptíveis 

para os usuários. 

Conforto médio: As acelerações experimentadas pelas estruturas são 

simplesmente notáveis pelos usuários. 

Conforto mínimo: As acelerações experimentadas pelas estruturas são percebidas 

pelos usuários, mas não são intoleráveis. 

As Tabela 9 e 10 apresentam os níveis de conforto humano para as acelerações 

máximas em ordem crescente. As três primeiras correspondem ao máximo, médio e 
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mínimo de níveis de conforto. A quarta corresponde a níveis desconfortáveis que são 

acelerações inaceitáveis. 

Tabela 9 Intervalos de acelerações para conforto humano: vibrações verticais. 

Aceleração (𝒎 𝒔𝟐⁄ ) 0 0,5 1 2,5 

Nível 1 Máximo    

Nível 2  Médio   

Nível 3   Mínimo  

Nível 4    Inaceitável 

Fonte: Sétra, 2006. 

 

Para a situação de vibrações na direção horizontal a aceleração máxima limite é 

de 0,10 m/s² para a não ocorrência de fenômeno de sincronização lateral (“ressonância”). 

Tabela 10 Intervalos de acelerações para conforto humano: vibrações horizontais. 

Aceleração (𝒎 𝒔𝟐⁄ ) 0        0,1 0,15 0,3 0,8 

Nível 1 Máximo    

Nível 2  Médio   

Nível 3   Mínimo  

Nível 4    Inaceitável 

Fonte: Sétra. 2006. 

 

2.5.7.3 Determinação das frequências naturais de passarela e verificação da necessidade 
de execução de cálculo dinâmico 

Em passarelas com classes de I a III faz-se necessário a determinação da 

frequência natural da passarela para as três direções: vertical, horizontal transversal e 

horizontal longitudinal. Para isso duas situações relacionadas à massa devem ser tomadas 

como premissa: 

 Passarela vazia 

 Passarela carregada em toda a sua área de trafego de pedestres, com uma 

carga de 70 kg/m2, referente a 1pedestre/m². 

Da Tabela 11 a Tabela 13 são apresentadas faixas de frequências em função da 

maior ou menor suscetibilidade de ocorrer sincronização, a saber: 

Faixa 1: Máximo risco de ressonância; 

Faixa 2: Médio risco de ressonância; 
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Faixa 3: Baixo risco de ressonância para um carregamento padrão; 

Faixa 4: Desprezível risco de ressonância. 

Tabela 11 Faixas de frequências com riscos de ressonâncias para os modos de vibrações na 
vertical e horizontal longitudinal. 

Frequência (Hz) 0 1,0 1,7 2,1 2,6 5,0 

Faixa 1   Máximo    

Faixa 2  Médio  Médio   

Faixa 3     Mínimo  

Faixa 4 Desprezível     Desprezível 

Fonte: Sétra, 2006. 

Tabela 12 Faixas de frequências com riscos de ressonâncias para o modo de vibrações na 
horizontal transversal. 

Frequência (Hz) 0 0,3 0,5 1,1 1,3 2,5 

Faixa 1   Máximo    

Faixa 2  Médio  Médio   

Faixa 3     Mínimo  

Faixa 4 Desprezível     Desprezível 

Fonte: Sétra, 2006. 

 

Dependendo da classe da passarela e da faixa de frequências naturais na qual está 

situada, é necessário efetuar cálculos dinâmicos da estrutura para totalidade ou parte de 

um conjunto de três casos de carga: 

Caso 1: pedestres esparsos a densos; 

Caso 2: pedestres muito densos; 

Caso 3: consideração dos efeitos do segundo harmônico da carga dinâmica. 

 

Na Tabela 13 é feita uma classificação em tipos de casos a ser seguida na análise 

dinâmica, em função das classes das passarelas e das faixas de frequências.  
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Tabela 13 Faixas de frequências com riscos de ressonâncias para o modo de vibrações na 
horizontal transversal. 

Classificação da 
passarela 

Risco de ressonância 

 Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 

Classe I Caso2 Caso 2 Caso 3 

Classe II Caso 1 Caso 1 Caso 3 

Classe III Caso I 
Verificação dinâmica 

dispensada 

Verificação dinâmica 

dispensada 

Fonte: Sétra, 2006. 

 

2.5.8 Guia HIVOSS/2008 

O guia técnico denominado Human Induced Vibration of Steel Structures 

(HIVOSS) apresenta uma metodologia que propõe uma verificação do comportamento 

dinâmico de passarelas. No intuito de prestar auxílio aos projetistas, as respostas 

dinâmicas de várias passarelas sob a ação de pedestres foram analisadas por meio de 

medições e simulações numéricas, o que resultou em várias recomendações que incluem: 

 Requisitos de projeto; 

 Escala de conforto humano em termos de acelerações; 

 Modelos de carga para fluxos de pedestres; 

 Critério para evitar o fenômeno de ressonância; 

 Modificação de projeto e dispositivos de amortecimento; 

 Elaboração de uma análise estrutural, com modelagem numérica da 

estrutura e obtenção das frequências naturais; 

 Determinação das acelerações máximas da passarela nos diversos casos de 

carregamento, refletindo-se em situações de dimensionamento distintos. 

O guia de projeto HIVOSS recomenda um passo a passo, com sete etapas 

importantes, de resolução de problemas de vibração. 

2.5.8.1 Etapa 1: Cálculo das frequências naturais 

As frequências naturais da estrutura podem ser obtidas por programas de 

elementos finitos, cálculos expeditos de normas ou outro método representativo para 

obtenção das frequências naturais. 
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2.5.8.2 Etapa 2: Verificação do intervalo crítico para as frequências naturais 

As frequências naturais devem ser verificadas se estão dentro do intervalo de 

frequências críticas, para os quais o risco de haver problemas de vibração excessiva é 

grande. O guia recomenda evitar os seguintes intervalos: 1,25 Hz a 2,3 Hz para vibrações 

verticais e longitudinais, e 0,50 a 1,2 Hz para vibrações transversais. No entanto, para 

evitar que as estruturas com frequência natural, vertical ou longitudinal, entre 2,5 Hz e 

4,6 Hz sejam excitadas pelo 2° harmônico da carga, o guia sugere que o intervalo crítico 

seja expandido para 1,25 Hz a 4,6 Hz. 

2.5.8.3 Etapa 3: Definição dos casos de carga 

Na definição dos casos de carga deve-se buscar situações representativas para a 

estrutura, sendo que alguns poderão ocorrer frequentemente, ao passo que outros 

esporadicamente ou até mesmo raramente. 

O guia apresenta diferentes tipos de classes de tráfego visando atender as 

diferentes situações que a estrutura pode ser submetida ao longo do seu tempo de vida. 

Tais classes são apresentadas na Tabela 14. Já os níveis de conforto, também definidos 

em classes, podem ser visualizados na Tabela 15. 

Tabela 14 Classes de tráfego de pedestres e densidades. 
Classe de 

tráfego 

Densidade Descrição Características 

TC 1 d = 15 p/(B . L) Tráfego muito fraco B = largura do tabuleiro; L=comprimento 

do tabuleiro. 

TC 2 d = 0,2 p/m² Tráfego fraco Confortável e andamento livre 

Ultrapassagem é possível Peões isolados 

podem escolher livremente a passada. 

TC 3 d = 0,5 p/m² Tráfego denso Andamento ainda não restringido 

Ultrapassagem pode ser inibida 

intermitentemente. 

TC 4 d = 1,0 p/m² Tráfego muito denso Liberdade de movimento é restringida 

Andamento perturbando Ultrapassagem já 

não é possível. 

TC 5 d = 1,5 p/m² Tráfego 

excepcionalmente denso 

Andamento desagradável já não é possível 

escolher livremente a passada. 

Fonte: HIVOSS, 2008. 
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Tabela 15 Definição das classes de conforto com intervalos de acelerações limites 

Classe de 
conforto 

Nível de 
conforto 

Aceleração limite 
vertical 

Aceleração limite 
horizontal 

CL 1 Máximo < 0,50m/s² <0,10 m/s² 

CL 2 Médio 0,5 a 1,00 m/s² 0,1 a 0,3 m/s² 

CL 3 Mínimo 1,00 a 2,5 m/s² 0,3 a 0,8 m/s² 

CL 4 Inaceitável > 2,5 m/s² > 0,8m/s² 

Fonte: HIVOSS, 2008. 
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3 SISTEMAS ESTRUTURAIS E MODELAGEM COMPUTACIONAL 

3.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresentam-se informações relativas ao projeto estrutural das 

passarelas investigadas, cujos comportamentos dinâmicos foram analisados neste 

trabalho, assim como os modelos de carregamentos dinâmicos e a metodologia adotada 

para aplicação desses modelos. Todas as passarelas foram devidamente dimensionadas 

de acordo com a norma brasileira NBR 8800 (2008). A tipologia da estrutura em questão 

é descrita como uma passarela mista (aço e concreto), normalmente encontrada na capital 

do estado Bahia, cidade de Salvador, construída por perfis em aço, formando a estrutura 

portante treliçada, e piso e cobertura em concreto armado. 

3.2 CONCEPÇÃO ESTRUTURAL DOS MODELOS 

Serão descritas as características das estruturas que compõem as passarelas de 

topologia Warren, bem como seus perfis, suas dimensões e materiais. 

A estrutura da passarela é formada por duas treliças planas em aço ligadas uma à 

outra por travessas (ou transversinas) em aço. As treliças são formadas por barras 

diagonais e horizontais (banzos) como mostra a Figura 24. A largura da passarela é 

constante, com 2,4 m de eixo a eixo dos banzos e cada módulo da passarela possui 2,84 

m de comprimento. 

 
Figura 24 Módulo do sistema estrutural da passarela de pedestre tipo Warren 

(Fonte: Santos, 2009) 
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A cobertura da passarela é confeccionada em placas arqueadas de argamassa 

armada, com aproximadamente 2,84 m de comprimento, 2,4 m de largura em planta, arco 

com 1,74 m de raio, e 2 cm de espessura. 

O piso da passarela (ver Figura 25) é composto por placas de concreto armado 

pré-fabricadas que possuem 0,4 m de largura e aproximadamente 2,84 m de comprimento. 

As placas possuem espessura de 3 cm e em suas bordas as mesmas contêm nervuras 

(reforços) que possuem 12 cm de altura por 5 cm de largura. 

O corrimão e o guarda-corpo (ver Figura 25) são compostos por barras com seções 

tubulares em aço, ligadas às faces internas das diagonais por pequenas barras redondas. 

A barra do corrimão possui 2 ½’’ de diâmetro com espessura de 1,6 mm. As três barras 

que formam o guarda-corpo possuem 1 ½’’ de diâmetro com 1,6 mm de espessura. 

 
Figura 25 Seção transversal da passarela (Fonte: Moreira, 2006) 

A Tabela 16 e a Tabela 17 apresentam os comprimentos, as dimensões e a 

geometria dos perfis metálicos das 4 passarelas analisadas, devidamente dimensionadas 

de acordo com a norma brasileira NBR 8800 – Projeto e Execução de Estruturas de Aço 

Edifícios. 

Tabela 16 Comprimentos das passarelas. 
Descrição Vão 

E-I 28,40 m 

E-II 34,08 m 

E-III 39.76 m 

E-IV 45.44 m 
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Tabela 17 Características geométricas dos perfis de aço. 

Peça Secção Descrição 

Travessa inferior 

 

 

E-I: 3,04 mm de espessura 
E-II: 6,7 mm de espessura 
E-III: 6,7 mm de espessura 
E-IV: 6,7 mm de espessura. 

Travessa superior 

 

 

E-I: 3,04 mm de espessura 
E-II: 3,04 mm de espessura 
E-III: 3,04 mm de espessura 
E-IV: 6,7mm de espessura. 

Banzo inferior 

 

E-I: 3,04 mm de espessura 
E-II: 6,7 mm de espessura 
E-III: 6,7 mm de espessura 
E-IV: 6,7mm de espessura 

Banzo superior  

E-I: 3,04 mm de espessura 

 

E-II: 6,7 mm de espessura 
E-III: 6,7 mm de espessura 
E-IV: 9,5 mm de espessura. 

Diagonais 

 

E-I: 4,0 mm de espessura 
E-II: 4,8 mm de espessura 
E-III: 9,5 mm de espessura 
E-IV: 11,1 mm de espessura. 
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3.3 CALIBRAÇÃO DO MODELO NUMÉRICO-COMPUTACIONAL 

Uma representação numérico-computacional adequada dos parâmetros de massa, 

rigidez, amortecimento e condições de apoio da estrutura, juntamente com a modelagem 

adequada do seu carregamento, é fundamental para se obter, com um certo nível de 

exatidão, o comportamento dinâmico confiável. O método dos elementos finitos é a forma 

mais difundida atualmente para a modelagem computacional de estruturas, sendo que as 

respostas obtidas com as análises são tão próximas dos resultados medidos 

experimentalmente quanto melhor for o modelo gerado. O modelo computacional pode 

ser melhorado a partir do conhecimento, através de medições experimentais, de 

determinadas respostas da estrutura. No caso de análise dinâmica de estruturas, algumas 

importantes respostas são a frequências naturais de vibração, juntamente com o parâmetro 

de amortecimento, as quais são usadas para calibrar os parâmetros da estrutura de forma 

que ela possa reproduzir respostas com um certo grau de exatidão desejada. 

As propriedades físicas dos materiais que compõem as passarelas, e que foram 

consideradas na análise numérica, possuem um certo grau de incerteza em sua avaliação, 

sendo necessário fazer escolhas de quais valores utilizar. Os valores do módulo de 

elasticidade e da massa específica são apresentados na Tabela 19. 

Uma passarela que serviu de modelo para as passarelas analisadas no presente 

trabalho está situada na cidade de Brasília, sobre a Estrada Parque de Indústria e 

Abastecimento E.P.I.A, BR 040 (tipologia Warren). Tal passarela possui a mesma 

tipologia e desenho construtivo das passarelas geralmente utilizadas na cidade de 

Salvador, no Estado da Bahia. Vários foram os pesquisadores que analisaram a passarela 

da cidade de Brasília, sendo que os modelos teóricos computacionais usados foram 

comparados com resultados experimentais (BRASILIANO et al., 2008), conforme 

mostrado na Tabela 18, onde observa-se a necessidade de calibração dos parâmetros da 

estrutura para se obter uma melhor representação do modelo real.  
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Tabela 18 Comparação entre os valores das frequências naturais experimentais da passarela com 
os valores obtidos pelos modelos numéricos. 

Número do 
Modo 

Frequência 
(Hz) 

Experimental 

Baltar 
(2000) 

Elem. De 
Massa 

Gomes 
(2006) 

Elem. de 
Placa no 

Piso 

Brasiliano 
et al. 

(2008) 
Elem. de 

Massa 

Brasiliano 
et al. 

(2008) 
Elem. Placa 

no Piso 

Cunha 
(2009) 

Elem. De 
placa 

1ª  3,12 1,343 2,586 0,857 2,370 1,925 

2ª  3,93 2,568 3,770 1,816 3,442 4,010 

3ª - 3,309 4,272 2,797 3,900 4,815 

4ª  5,18 3,726 4,274 3,131 3,923 5,874 

5ª 8,23 4,201 5,148 3,697 4,694 7,632 

6ª  10,095 4,305 6,506 3,917 5,928 9,998 

7ª  11,35 5,394 7,687 4,596 7,073 11,428 

8ª - 5,811 8,369 4,838 7,711 12,098 

9ª - 7,235 8,465 5,921 7,853 13,867 

10ª - 7,490 10,948 6,181 10,096 15,238 

Fonte: Cunha, 2009. 

Os valores dos parâmetros dos materiais atualizados (calibrados), módulos de 

elasticidade e massas específicas, são mostrados na Tabela 19, conforme apresentado por 

Cunha (2009). 

Tabela 19 Comparação entre os valores das frequências naturais experimentais da passarela com 
os valores obtidos pelos modelos numéricos. 

Parâmetros Atualizados Und. 
Modelo 
Inicial 

Modelo 
Atualizado 

Massa Específica da Placa de 
piso 

Kg/m³ 2548,42 2715,07 

Módulo de Elasticidade da 
Placa de piso 

N/m² 2,90E+10 2,8706E+10 

Massa Específica da Placa de 
Cobertura 

Kg/m³ 2242,60 2331,23 

Módulo de Elasticidade da 
Placa de Cobertura 

N/m² 5,0E+09 4,9128E+09 

Massa Específica do Aço Kg/m³ 8012,23 8995,58 

Módulo de Elasticidade do 
Aço 

N/m² 1,72E+11 1,7146E+11 

Fonte: Cunha, 2009. 
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3.4 MODELO NUMÉRICO-COMPUTACIONAL DAS PASSARELAS 

Com a caracterização das passarelas a serem analisadas neste trabalho, apresenta-

se a seguir as estratégias para implementação dos modelos computacionais em Elementos 

Finitos, com auxílio do programa computacional SAP 2000. 

Na modelagem das passarelas, a laje do piso e a casca cilíndrica da cobertura, 

construídas de concreto, são modeladas por meio de elementos finitos de casca. O guarda 

corpo é modelado com a massa concentrada nos nós inferiores das treliças planas laterais. 

Os elementos portantes (banzos, travessas e diagonais) são modeladas por elementos de 

pórtico espacial. O modelo de força do carregamento é representado por uma força que 

varia no espaço e no tempo, enquanto que o modelo da força que varia no espaço e no 

tempo, enquanto que o modelo biodinâmico da força inclui-se também, além de força, os 

parâmetros de um sistema massa-mola com um grau de liberdade de deslocamento 

vertical (massa, rigidez e amortecimento). 

3.4.1 Modelos estruturais 

Os modelos numérico-computacional das passarelas de pedestres, constituídas 

pelas treliças com comprimentos de 28,40 m, 34,08 m, 39,76 m e 45,44 m, foram 

discretizados em elementos finitos de barra e casca. As extremidades do modelo não 

foram restringidas em seus graus de liberdade referentes à rotação, fazendo assim com 

que a estrutura funcionasse de maneira simplesmente apoiada nas extremidades. 

Na Figura 26 a Figura 29 observam-se os detalhes dos elementos principais dos 

modelos numéricos computacionais. 

 
 

Figura 26 Vista isométrica da passarela E-I 

 

Figura 27 Vista isométrica da passarela E-II 

 



46 
 

 

  

Figura 28 Vista isométrica da passarela E-III 

 

Figura 29 Vista isométrica da passarela E-IV 

 

3.5 CARREGAMENTOS NAS PASSARELAS 

Nesse estudo, foram desenvolvidos inúmeros tipos de carregamento gerados por 

uma multidão de pessoas caminhando de acordo com trajetória retilíneas 

preestabelecidas. Esses carregamentos foram aplicados sobre os modelos de elementos 

finitos. 

3.5.1 Distribuição de pessoas 

Uma das primeiras decisões a serem tomadas no projeto de passarelas é a 

definição da largura do tabuleiro, ou seja, a sua capacidade em relação à quantidade de 

pedestres (SCHLAICH, 2002). 

A magnitude das componentes da força produzida pelos pedestres ao caminhar 

depende da densidade de pedestres da passarela. Isso porque a falta de espaço imposta 

por elevadas densidades interfere na taxa de passo, na velocidade e no comprimento dos 

passos dos pedestres. Densidades pequenas permitem aos pedestres caminharem 

aleatoriamente. Assim, as forças dinâmicas laterais têm diferentes defasagens e tendem a 

se cancelar. Elevadas densidades podem originar o fenômeno de ressonância em 

passarelas com frequência natural dentro do intervalo crítico, resultando em forças de 

grande intensidade devido à aplicação sincronizada das forças individuais. Contudo, 

densidades muito elevadas podem deter o fluxo de pedestres. 

As simulações numérico-computacionais foram conduzidas com uma densidade 

de carga de 1 pessoa/m², de acordo com o que preconiza o guia internacional HIVOSS 

(2008), para um tráfego muito denso. Considerando-se que o trafego equivalente a esta 

densidade de pedestres está distribuída em que o trafego equivalente a esta densidade de 



47 
 

 

pedestres está distribuída em fileiras de pessoas, obtém-se o número de pessoas por 

passarela, conforme apresentado na Tabela 20. 

Tabela 20 Posição das situações de carregamento. 

Tipo de 

passarela 
N° de fileiras 

Número de 

pedestres 

Espaçamento L 

(m) entre 

pedestres 

E-I 2 56 1,00 

E-II 2 68 1,00 

E-III 2 78 1,00 

E-IV 2 90 1,00 

 

Os carregamentos mostrados na Tabela 20, onde as duas fileiras de pedestres são 

posicionadas simetricamente, são aplicados nas estruturas com uma velocidade constante, 

variando no tempo e no espaço. Conforme o pedestre vai caminhando ao longo da 

passarela, diversas cargas vão sendo aplicadas e retiradas, simultaneamente, até que o 

mesmo termine o seu trajeto. Uma idealização do procedimento usado para a aplicação 

das cargas para os modelos de força descritos pode ser observada na Figura 30. 

 
Figura 30 Representação do carregamento dos modelos de força para um pedestre trafegando 

Os modelos de carregamentos biodinâmicos são simulados como sistemas do tipo 

massa-mola-amortecedor, com um grau de liberdade, sendo que os pontos escolhidos para 

aplicação dos sistemas são igualmente espaçados ao longo da estrutura e estão 

posicionados de forma fixa, não podendo se mover ao longo do tempo, conforme ilustrado 

na Figura 31, pois admite-se que o fluxo de pessoas é constante. Essa metodologia é pouco 
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representativa para casos de carregamentos com poucos pedestres e simula apenas uma 

condição extrema de carregamento com um número elevado de pedestres sobre a 

estrutura. 

 
Figura 31 Modelos biodinâmicos representativos dos pedestres 

3.6 ANÁLISES ESTÁTICA  

A análise estática foi realizada com o objetivo de se determinar os deslocamentos 

e esforços internos ocorridos nas passarelas devido às combinações de carregamento 

permanente e carga acidental. Conforme a NBR 7188 (2008) – norma ABNT sobre cargas 

móveis para pontes e passarelas existe uma classe única para as passarelas, na qual a carga 

móvel é substituída por uma carga estática equivalente de 5 kN/m² uniformemente 

distribuída e não majorada pelo coeficiente de impacto. 

A análise com a aplicação deste carregamento tem como objetivo avaliar 

posteriormente o efeito do caráter dinâmico do caminhar humano comparativamente a 

uma análise estática. 

Para os modelos E-I, E-II, E-III e E-IV, considerando o carregamento uniforme 

proposto, os deslocamentos no centro das passarelas são 3,22 cm, 2,23 cm, 3,88 cm e 6,36 

cm, respectivamente, conforme mostrados nas Figuras 32, 33, 34 e 35. O valor para o 

deslocamento foi tomado igual a L/350, segundo recomendações da norma NBR 6118: 

2007, onde L o é comprimento da passarela. Os valores limites obtidos para os modelos 

foram de 8,11 cm, 9,74 cm, 11,36 cm e 12,98 cm, respectivamente, para os modelos E-I, 

E-II, E-III e E-IV. Tais resultados demonstram que as passarelas atendem as condições 

dos estados limites de serviço considerando o carregamento estático sugerido pela norma. 
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Figura 32 Análise estática da passarela E-I. 

 
Figura 33 Análise estática da passarela E-II. 

 
Figura 34 Análise estática da passarela E-III. 

 
Figura 35 Análise estática da passarela E-IV. 

3.7 ANÁLISE MODAL – CÁLCULO DE AUTOVALORES E AUTOVETORES  

A análise de autovalores e autovetores permite avaliar as frequências naturais da 

estrutura e os seus correspondentes modos de vibração. Tais parâmetros, juntamente com 

o amortecimento, constituem-se como características da estrutura para respostas 

dinâmicas. Análise modal é considerada imprescindível para o desenvolvimento de um 

estudo com enfoque no conforto humano e análise da resposta dinâmica da estrutura 

quando solicitada por um carregamento dinâmico. Análise de autovalores e autovetores 

de passarelas sem os modelos biodinâmicos. 

Na Tabela 21, Tabela 23, Tabela 24 e Tabela 25 tem-se as frequências naturais 

relacionadas aos primeiros modos de vibração. Comparando-se os valores das frequências 

correspondentes aos modos flexionais nos planos verticais e horizontais com os valores 
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limites recomendados pelas normas presentes na Tabela 22, percebe-se que as frequências 

naturais de 4,48 Hz, 3,98 Hz, 3,05 Hz e 2,58 Hz, correspondentes aos modos flexionais 

no plano vertical para os modelos E-I, E-II, EIII e E-IV, respectivamente, estão no 

intervalo de frequência crítica dos limites propostos pelas normas NBR 6118, BS 5400, 

AASHTO e EUROCODE 5. No entanto, as mesmas frequências estão fora do intervalo 

de frequência critica propostos pelas guias SÉTRA e HIVOSS. As frequências naturais 

verticais de excitação, em geral, são maiores quanto maior for a frequência de passo de 

um pedestre caminhando, o que diminui o risco da ocorrência de desconforto na utilização 

da estrutura e até mesmo da ocorrência da ressonância com o caminhar dos pedestres 

sobre a estrutura. Os diferentes resultados de desconforto obtidos conforme distintas 

normas consideradas, podem ser atribuídos à consideração ou não do segundo harmônico 

na análise. Nesta situação conclui-se haver a possibilidade de a estrutura alcançar um 

quadro de desconforto humano ao ser excitado pelo segundo harmônico da função de 

carregamento dinâmico induzido pelo pedestre. 

Com relação às frequências naturais, correspondentes aos modos de vibração 

laterais transversais, das estruturas E-I, E-II, E-III e E-IV, tem-se os valores de 8,99 Hz, 

7,23 Hz, 4,92 Hz e 4,03 Hz, respectivamente, valores que aresentam-se fora do intervalo 

dos limites críticos propostos pelas normas dadas na Tabela 22. Portanto, não há riscos 

de ressonância para estes modos horizontais. 

3.7.1 Análise de autovalores e autovetores do modelo estrutural E-I 

Na análise da estrutura E-I foram obtidas as primeiras frequências naturais e seus 

modos de vibração que podem ser observados na Tabela 21, tendo na Tabela 22 as 

comparações dessas frequências em relação aos intervalos de frequências críticas. 
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Tabela 21 Análise de vibrações livres da passarela E-I. 

Modos de 

vibração 

Frequência 

(Hz) 

Descrição do 

modo de 

vibração 

Vista do modo de vibração 

1° 2,34 
1° modo torção 

do piso 

 

2° 4,48 1° modo vertical 
 

3° 6,55 
2° modo torção 

do piso 

 

4° 6,82 
1° modo torção 

no plano vertical 

 

5° 8,99 
1° modo lateral 

de flexão 

 

6° 10,19 2° modo vertical 
 

 

Tabela 22 Comparação entre os intervalos de frequências críticas e as frequências obtidas para o 
modelo E-I, E-II, E-III e E-IV. 

Normas e guias Intervalo de frequência crítica (Hz) 
Situação da menor frequência 

natural do modelo estrutural (Hz) 

 Modo vertical 
Modo horizontal 

transversal 
Modo vertical 

Modo horizontal 

transversal 

NBR 6118/2008 < 1,92 e > 5,4 - Não atende - 

BS 5400-2/2006 ≤ 5,00 ≤ 1,50 Não atende Atende 

AASHTO/1997 < 5,00 - Não atende - 

EUROCODE 5/2004 ≤ 5,00 ≤ 2,50 Não atende Atende 

SÉTRA/2006 < 2,10 e > 1,70 < 2,50 e > 0,50 Atende Atende 

HIVOSS/2008 < 2,30 e > 1,25 < 1,20 e > 0,50 Atende Atende 
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3.7.2 Análise de autovalores e autovetores do modelo estrutural E-II 

Na análise da estrutura E-II foram obtidas as primeiras frequências naturais e seus 

modos de vibração que podem ser observados na Tabela 23, tendo na Tabela 22 as 

comparações dessas frequências em relação aos intervalos de frequências críticas. 

Tabela 23 Análise de vibrações livres da passarela E-II. 
Modos de 

vibração 

Frequência 

(Hz) 

Descrição do modo 

de vibração 
Vista do modo de vibração 

1° 2,20 
1° modo torção do 

piso 

 

2° 3,98 1° modo vertical 
 

3° 5,91 
1° modo torção no 

plano vertical 

 

4° 6,04 
2° modo torção do 

piso 

 

5° 7,23 
1° modo lateral de 

flexão 

 

6° 9,88 2° modo vertical 
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3.7.3 Análise de autovalores e autovetores do modelo estrutural E-III 

Na análise da estrutura E-III foram obtidas as primeiras frequências naturais e seus 

modos de vibração que podem ser observados na Tabela 24, tendo na Tabela 22 as 

comparações dessas frequências em relação aos intervalos de frequências críticas. 

Tabela 24 Análise de vibrações livres da passarela E-III. 
Modos de 

vibração 

Frequência 

(Hz) 

Descrição do 

modo de vibração 
Vista do modo de vibração 

1° 2,14 
1° modo torção do 

piso 

 

2° 3,05 1° modo vertical 
 

3° 4,92 
1° modo lateral de 

flexão 

 

4° 5,39 
1° modo torção no 

plano vertical 

 

5° 6,24 
2° modo torção do 

piso 

 

6° 8,52 2° modo vertical 
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3.7.4 Análise de autovalores e autovetores do modelo estrutural E-IV 

Na análise da estrutura E-IV foram obtidas as primeiras frequências naturais e 

seus modos de vibração que podem ser observados na Tabela 25, tendo na Tabela 22 as 

comparações dessas frequências em relação aos intervalos de frequências críticas. 

Tabela 25 Análise de vibrações livres da passarela E-IV. 
Modos de 

vibração 

Frequência 

(Hz) 

Descrição do 

modo de vibração 
Vista do modo de vibração 

1° 2,03 
1° modo torção do 

piso 

 

2° 2,58 1° modo vertical 
 

3° 4,03 
1° modo lateral de 

flexão 

 

4° 4,73 
1° modo torção no 

plano vertical 

 

5° 6,15 
2° modo torção do 

piso 

 

6° 7,35 2° modo vertical 
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3.7.5 Análise de autovalores e autovetores de passarelas com os modelos 
biodinâmicos 

O sistema biodinâmico que simula o corpo humano, em determinadas condições, 

contribui significativamente no comportamento estrutural das passarelas. Para 

consideração deste efeito foram acoplados em pontos específicos da distribuição de 

pessoas os elementos massa, rigidez e amortecimento, para simulação de um sistema com 

um grau de liberdade. As propriedades usadas foram tomadas de Silva (2011), e as 

frequências de vibração para as quatro passarelas estão resumidas na Tabela 26. 

Tabela 26 Frequências de vibração para as passarelas e as situações de carregamentos. 
Casos de carregamento (Número de pedestres) – frequências em Hz 

Modo EI – 56 pessoas EII – 68 pessoas EIII – 78 pessoas EIV - 90 pessoas 

1ᵒ 2,33 2,20 2,14 2,02 

2ᵒ 4,11 3,71 2,93 2,55 

3ᵒ 6,39 5,90 4,87 4,01 

4ᵒ 6,84 5,92 5,39 4,73 

5ᵒ 8,63 7,22 6,16 6,08 

6ᵒ 9,00 8,54 7,54 6,65 

Tabela 27 Frequências naturais de vibração com e sem inclusão do modelo biodinâmico. 
Comparação entre as frequências naturais com e sem modelos biodinâmicos 

Modo E-I E-II E-III E-IV 

1ᵒ 2,34 2,33 2,20 2,20 2,14 2,14 2,03 2,02 

2ᵒ* 4,48 4,11 3,98 3,71 3,05 2,93 2,58 2,55 

3ᵒ 6,55 6,39 5,91 5,90 4,92 4,87 4,03 4,01 

4ᵒ 6,82 6,84 6,04 5,92 5,39 5,39 4,73 4,73 

5ᵒ 8,99 8,63 7,23 7,22 6,24 6,16 6,15 6,08 

6ᵒ 10,19 9,00 9,88 8,54 8,52 7,54 7,35 6,65 

*2ᵒ modo vertical de flexão. 

 

Verifica-se que ao utilizar o modelo biodinâmico tem-se uma alteração 

significativa das frequências naturais do sistema (passarela + multidão), em relação ao 

sistema original (passarela), principalmente para as passarelas de menor vão. 

Analisando os valores da Tabela 26, percebe-se que o primeiro harmônico vertical 

da frequência de vibração da estrutura diminui com o aumento do vão da passarela. Como 

mostrado na Tabela 27, o resultado na primeira coluna não considera a massa das pessoas 

enquanto que, na segunda, considera. Vê-se que a consideração da massa das pessoas 
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interfere mais nas frequências das passarelas de menores vão. Esse comportamento é em 

parte explicado pela variação da massa modal da estrutura com o aumento do número de 

pedestres. 

A Tabela 28 mostra os intervalos das frequências críticas propostos pelas normas 

e guias. Os resultados mostram que os valores encontrados para as frequências naturais 

das passarelas E-I, E-II, E-III e E-IV, para a mesma densidade de multidão (1 pessoa/m²), 

em relação ao primeiro modo vertical de vibração, são iguais a 4,11 Hz, 3,71 Hz, 2,93 Hz 

e 2,55 Hz, respectivamente, e encontram-se dentro dos limites críticos propostos pelas 

normas NBR 6118, BS 5400, AASHTO e EUROCODE 5. Porém, estão fora dos 

intervalos propostos pelas guias SÉTRA e HIVOSS. Para os modos na direção horizontal 

de vibrações laterais transversais tem-se frequências iguais a 8,63 Hz, 7,22 Hz, 4,87 Hz 

e 4,01 Hz para os modelos com interação pedestre-estrutura. Tais frequências se 

encontram fora dos intervalos limites críticos propostos pelas normas e guias (BR 6118, 

BS 5400, AASHTO, EUROCODE 5, SÉTRA e HIVOSS). As frequências naturais 

verticais em geral são maiores no intervalo da frequência de passo de um pedestre 

caminhando, o que diminui o risco da ocorrência de desconforto na utilização da estrutura, 

e até mesmo da ocorrência da ressonância com o caminhar dos pedestres sobre a estrutura. 

Tabela 28 Comparação entre os intervalos de frequências críticas e as frequências obtidas para o 
modelo E-I, E-II, E-III e E-IV. 

Normas e guias Intervalo de frequência crítica (Hz) 
Situação da menor frequência 

natural do modelo estrutural (Hz) 

 Modo vertical 
Modo horizontal 

transversal 
Modo vertical 

Modo horizontal 

transversal 

NBR 6118/2008 < 1,92 e > 5,4 - Não atende - 

BS 5400-2/2006 ≤ 5,00 ≤ 1,50 Não atende Atende 

AASHTO/1997 < 5,00 - Não atende - 

EUROCODE 5/2004 ≤ 5,00 ≤ 2,50 Não atende Atende 

SÉTRA/2006 < 2,10 e > 1,70 < 2,50 e > 0,50 Atende Atende 

HIVOS/2008 < 2,30 e > 1,25 < 1,20 e > 0,50 Atende Atende 

 

3.8 ANÁLISE DE VIBRAÇÃO FORÇADA 

Nesta seção será realizado o estudo de vibrações forçadas a fim de simular a 

influência dos modelos de carregamentos sobre a resposta das passarelas proveniente do 

caminhar dos pedestres em diferentes ritmos. O pedestre será representado por uma carga 
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P pontual aplicada durante um lapso temporal ao longo da estrutura modelada no 

programa SAP 2000. Para tal, foram utilizadas na análise: i) Modelagem com base no 

emprego dos modelos biodinâmicos (efeito da interação pedestre-estrutura), ii) 

Modelagem tradicional mediante a utilização dos modelos de força (BACHMMANN e 

AMMANN, 1987) e iii) Modelagem mediante modelo de força com calcanhar 

(VARELA, 2005). 

Busca-se avaliar o comportamento da estrutura quando submetida a um 

carregamento dinâmico de multidão objetivando a obtenção das respostas dinâmicas dos 

modelos estruturais, bem como para verificar os níveis de vibrações em termos de 

deslocamentos e acelerações. 

3.8.1 Análise de vibração forçada do modelo estrutural E-I 

Neste tópico são apresentadas simulações de pedestres atravessando a passarela 

com movimentos sincronizados. Foram consideradas três diferentes frequências de passo: 

1,7 Hz, 2,0 Hz, 2,3 Hz. O caminhar do pedestre na estrutura foi simulado no trecho de 

vão de 28,40 m biapoiado. 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

máximas no domínio do tempo são mostradas nas Tabela 29, 31 e 33, as quais foram 

obtidas para o centro do modelo sob ação dos distintos casos de carregamento dinâmico. 

As respostas da estrutura em termos de deslocamentos apresentam-se com valores baixos 

em relação aos limites da norma. Os maiores valores encontrados foram de 6,23 mm, 6,42 

mm e 11,33 mm para cada respectiva frequência de passo analisada. O valor do 

deslocamento máximo permitido pela norma NBR 8800 é de 20 mm. Conclui-se que, pela 

análise estática, para o modelo E-I não deve apresentar níveis de vibrações 

desconfortáveis. 

Ao analisar as frequências da estrutura na direção vertical, os valores de 

acelerações encontradas a partir das análises, confirma-se que a passarela é capaz de gerar 

vibrações indesejadas com o caminhar da multidão de pedestres. Observando-se as Tabela 

30, 32 e 34, verifica-se que não houve um atendimento total dos resultados das respostas 

em termos de acelerações da passarela, quando comparado com os limites normativos. 

Nota-se, ainda, que para o carregamento correspondente ao caminhar rápido, com os 

modelos de carregamentos de força e força com o efeito do calcanhar, houve uma 

amplificação ainda maior das respostas por causa do efeito do segundo harmônico nos 
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carregamentos de força. A frequência do passo adotada foi de 2,3 Hz e a frequência 

natural de vibração flexional no plano vertical foi de 4,48 Hz. Ao se comparar essas 

mesmas acelerações com os valores que prescrevem as demais normas analisadas, a 

estrutura é classificada como insatisfatória e capaz de gerar vibrações indesejadas. 

3.8.1.1 Caminhada lenta 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

são exibidas nas Figura 36 a 38 no nó central, para os modelos propostos por Bachman 

(1988), Varela (2004) e Biodinâmico. 

  
Figura 36 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Bachamnn e Ammann (1988), na 

frequência de passo fp=1,7 Hz com 56 pessoas. 

  
Figura 37 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Varela (2004), na frequência de 

passo fp=1,7 Hz com 56 pessoas. 

  
Figura 38 Deslocamento e acelerações, para o carregamento Biodinâmico, na frequência de passo fp=1,7 Hz 

com 56 pessoas. 
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Tabela 29 Amplitudes das respostas dinâmicas obtidas por meio da modelagem numérico para o 
modelo E-I. 

Modelos de carregamentos Deslocamento máximo (mm) Aceleração máxima (m/s²) 

Bachmann 6,08 1,84 

Varela 6,23 1,98 

Biodinâmico 4,45 0,85 

 

Tabela 30 Comparação entre as acelerações limites e as acelerações obtidas para o modelo E-I. 

Normas e guia 
Aceleração vertical 

limite (m/s²) 

Modelos de carregamento 

Bachmann Varela Biodinâmico 

BS 5400-2/2006 1,01 Não atende Não atende Não atende 

AISC/2003 0,50 Não atende Não atende Não atende 

EUROCODE 5/2004 0,70 Não atende Não atende Não atende 

SÉTRA/2006 2,50 Atende Atende Atende 

HIVOSS/2008 2,50 Atende Atende Atende 

 

3.8.1.2 Caminhada normal 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

são exibidas nas Figura 39 a 41 no nó central, para os modelos propostos por Bachman 

(1988), Varela (2004) e Biodinâmico. 

  

Figura 39 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Bachamnn e Ammann (1988), na 
frequência de passo fp=2,0 Hz com 56 pessoas. 
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Figura 40 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Varela (2004), na frequência de 

passo fp=2,0 Hz com 56 pessoas. 

  

Figura 41 Deslocamento e acelerações, para o carregamento Biodinâmico, na frequência de passo fp=2,0 Hz 
com 56 pessoas. 

Tabela 31 Amplitudes das respostas dinâmicas obtidas por meio da modelagem numérico para o 
modelo E-I. 

Modelos de carregamentos Deslocamento máximo (mm) Aceleração máxima (m/s²) 

Bachmann 5,15 1,13 

Varela 5,33 1,47 

Biodinâmico 6,42 2,11 

 

Tabela 32 Comparação entre as acelerações limites e as acelerações obtidas para o modelo E-I. 

Normas e guia 
Aceleração vertical 

limite (m/s²) 

Modelos de carregamento 

Bachmann Varela Biodinâmico 

BS 5400-2/2006 1,01 Não atende Não atende Não atende 

AISC/2003 0,50 Não atende Não atende Não atende 

EUROCODE 5/2004 0,70 Não atende Não atende Não atende 

SÉTRA/2006 2,50 Atende Atende Atende 

HIVOSS/2008 2,50 Atende Atende Atende 
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3.8.1.3 Caminhada rápida 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

são exibidas nas Figura 42 a 44 no nó central, para os modelos propostos por Bachman 

(1988), Varela (2004) e Biodinâmico. 

  

Figura 42 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Bachamnn e Ammann (1988), na 
frequência de passo fp=2,3 Hz com 56 pessoas. 

  

Figura 43 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Varela (2004), na frequência de 
passo fp=2,3 Hz com 56 pessoas. 

  

Figura 44 Deslocamento e acelerações, para o carregamento Biodinâmico, na frequência de passo fp=2,3 Hz 
com 56 pessoas. 
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Tabela 33 Amplitudes das respostas dinâmicas obtidas por meio da modelagem numérico para o 
modelo E-I. 

Modelos de carregamentos Deslocamento máximo (mm) Aceleração máxima (m/s²) 

Bachmann 10,92 5,63 

Varela 11,33 4,64 

Biodinâmico 5,12 1,58 

 

Tabela 34 Comparação entre as acelerações limites e as acelerações obtidas para o modelo E-I. 

Normas e guia 
Aceleração vertical 

limite (m/s²) 

Modelos de carregamento 

Bachmann Varela Biodinâmico 

BS 5400-2/2006 1,01 Não atende Não atende Não atende 

AISC/2003 0,50 Não atende Não atende Não atende 

EUROCODE 5/2004 0,70 Não atende Não atende Não atende 

SÉTRA/2006 2,50 Não atende Não atende Atende 

HIVOSS/2008 2,50 Não atende Não atende Atende 

 

3.8.2 Análise de vibração forçada do modelo estrutural E-II 

Da mesma forma que no caso anterior, neste tópico são apresentadas simulações 

de pedestres atravessando a passarela com movimentos sincronizados. Foram 

consideradas três diferentes frequências de passo: 1,7 Hz, 2,0 Hz, 2,3 Hz. Para este caso 

o caminhar do pedestre na estrutura foi simulado no trecho de vão de 34,08 m biapoiado. 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

máximas no domínio do tempo são mostradas nas Tabela 35, 37 e 39. Em todos os casos, 

a respostas foram obtidas no centro do vão da passarela, para todos os casos de 

carregamento dinâmico. As maiores respostas dos deslocamentos obtidas foram de 7,90 

mm, 8,19 mm e 8,60 mm para cada respectiva frequência de passo analisada. Da mesma 

forma, conclui-se que, pela análise estática, o modelo E-II não deve apresentar níveis de 

vibrações desconfortáveis. 

Com as acelerações encontradas a partir das análises conforme os modelos de 

cargas, confirma-se que a passarela é capaz de gerar vibrações indesejadas com multidão 

de pedestres caminhando sobre a estrutura. Observando-se as Tabela 36, 38 e 40, verifica-

se que não houve um atendimento total dos resultados das respostas em termos de 

acelerações da passarela, quando se compara com os limites normativos. Ao se comparar 
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essas mesmas acelerações com os valores que prescritos nas demais normas analisadas, a 

estrutura é classificada como insatisfatória e capaz de gerar vibrações indesejadas. 

3.8.2.1 Caminhada lenta 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

são exibidas nas Figura 45 a 47 no nó central, para os modelos propostos por Bachman 

(1988), Varela (2004) e Biodinâmico. 

  

Figura 45 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Bachamnn e Ammann (1988), na 
frequência de passo fp=1,7 Hz com 68 pessoas. 

  

Figura 46 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Varela (2004), na frequência de 
passo fp=1,7 Hz com 68 pessoas. 

  

Figura 47 Deslocamento e acelerações, para o carregamento Biodinâmico, na frequência de passo fp=1,7 Hz 
com 68 pessoas. 
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Tabela 35 Amplitudes das respostas dinâmicas obtidas por meio da modelagem numérico para o 
modelo E-II. 

Modelos de carregamentos Deslocamento máximo (mm) Aceleração máxima (m/s²) 

Bachmann 5,47 0,87 

Varela 5,63 0,90 

Biodinâmico 6,96 1,31 

 

Tabela 36 Comparação entre as acelerações limites e as acelerações obtidas para o modelo E-II. 

Normas e guia 
Aceleração vertical 

limite (m/s²) 

Modelos de carregamento 

Bachmann Varela Biodinâmico 

BS 5400-2/2006 1,01 Atende Atende Não atende 

AISC/2003 0,50 Não atende Não atende Não atende 

EUROCODE 5/2004 0,70 Não atende Não atende Não atende 

SÉTRA/2006 2,50 Atende Atende Atende 

HIVOSS/2008 2,50 Atende Atende Atende 

 

3.8.2.2 Caminhada normal 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

são exibidas nas Figura 48 a 50 no nó central, para os modelos propostos por Bachman 

(1988), Varela (2004) e Biodinâmico. 

  

Figura 48 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Bachamnn e Ammann (1988), na 
frequência de passo fp=2,0 Hz com 68 pessoas. 
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Figura 49 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Varela (2004), na frequência de 
passo fp=2,0 Hz com 68 pessoas. 

  

Figura 50 Deslocamento e acelerações, para o carregamento Biodinâmico, na frequência de passo fp=2,0 Hz 
com 68 pessoas. 

Tabela 37 Amplitudes das respostas dinâmicas obtidas por meio da modelagem numérico para o 
modelo E-II. 

Modelos de carregamentos Deslocamento máximo (mm) Aceleração máxima (m/s²) 

Bachmann 5,11 0,63 

Varela 5,25 0,69 

Biodinâmico 7,93 2,22 

 

Tabela 38 Comparação entre as acelerações limites e as acelerações obtidas para o modelo E-II. 

Normas e guia 
Aceleração vertical 

limite (m/s²) 

Modelos de carregamento 

Bachmann Varela Biodinâmico 

BS 5400-2/2006 1,01 Atende Atende Não atende 

AISC/2003 0,50 Não atende Não atende Não atende 

EUROCODE 5/2004 0,70 Atende Não atende Não atende 

SÉTRA/2006 2,50 Atende Atende Atende 

HIVOSS/2008 2,50 Atende Atende Atende 
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3.8.2.3 Caminhada rápida 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

são exibidas nas Figura 51 a 53 no nó central, para os modelos propostos por Bachman 

(1988), Varela (2004) e Biodinâmico. 

  

Figura 51 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Bachamnn e Ammann (1988), na 
frequência de passo fp=2,3 Hz com 68 pessoas. 

  

Figura 52 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Varela (2004), na frequência de 
passo fp=2,3 Hz com 68 pessoas. 

  

Figura 53 Deslocamento e acelerações, para o carregamento Biodinâmico, na frequência de passo fp=2,3 Hz 
com 68 pessoas. 
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Tabela 39 Amplitudes das respostas dinâmicas obtidas por meio da modelagem numérico para o 
modelo E-II. 

Modelos de carregamentos Deslocamento máximo (mm) Aceleração máxima (m/s²) 

Bachmann 8,60 2,36 

Varela 8,30 2,13 

Biodinâmico 6,71 1,56 

 

Tabela 40 Comparação entre as acelerações limites e as acelerações obtidas para o modelo E-II. 

Normas e guia 
Aceleração vertical 

limite (m/s²) 

Modelos de carregamento 

Bachmann Varela Biodinâmico 

BS 5400-2/2006 1,01 Não atende Não atende Não atende 

AISC/2003 0,50 Não atende Não atende Não atende 

EUROCODE 5/2004 0,70 Não atende Não atende Não atende 

SÉTRA/2006 2,50 Atende Atende Atende 

HIVOSS/2008 2,50 Atende Atende Atende 

 

3.8.3 Análise de vibração forçada do modelo estrutural E-III 

Neste modelo, seguindo os casos anteriores, foram também consideradas três 

diferentes frequências de passo: 1,7 Hz, 2,0 Hz, 2,3 Hz. O caminhar do pedestre na 

estrutura foi simulado no trecho de vão de 39,76 m biapoiado. 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

máximas no domínio do tempo são mostradas na 0, 43 e 45, as quais foram obtidas no 

centro do modelo, para cada caso distinto de carregamento dinâmico. As respostas da 

estrutura em termos de deslocamentos apresentam-se com valores baixos em relação ao 

limite de norma. Os maiores valores encontrados foram de 12,35 mm, 12,21 mm e 14,09 

mm para cada respectiva frequência de passo analisada. Para o modelo E-III conclui-se 

que, pela análise estática, os níveis de vibrações não devem apresentar problemas de 

desconforto humano. 

A partir dos resultados da análise dinâmica, conforme mostrado nas Tabela 42, 44 

e 46, verifica-se que não houve um atendimento total dos resultados das respostas em 

termos de acelerações da passarela na comparação com os limites normativos. A se 

comparar essas mesmas acelerações com os valores prescritos nas demais normas 

analisadas, observa-se que a estrutura é classificada como insatisfatória e capaz de gerar 

vibrações indesejadas. 
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3.8.3.1 Caminhada lenta 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

são exibidas nas Figura 54 a 56 no nó central, para os modelos propostos por Bachman 

(1988), Varela (2004) e Biodinâmico. 

  

Figura 54 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Bachamnn e Ammann (1988), na 
frequência de passo fp=1,7 Hz com 78 pessoas. 

  

Figura 55 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Varela (2004), na frequência de 
passo fp=1,7 Hz com 78 pessoas. 

  

Figura 56 Deslocamento e acelerações, para o carregamento Biodinâmico, na frequência de passo fp=1,7 Hz 
com 78 pessoas. 
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Tabela 41 Amplitudes das respostas dinâmicas obtidas por meio da modelagem numérico para o 
modelo E-III. 

Modelos de carregamentos Deslocamento máximo (mm) Aceleração máxima (m/s²) 

Bachmann 7,83 0,51 

Varela 8,13 0,59 

Biodinâmico 11,73 1,99 

 

Tabela 42 Comparação entre as acelerações limites e as acelerações obtidas para o modelo E-III. 

Normas e guia 
Aceleração vertical 

limite (m/s²) 

Modelos de carregamento 

Bachmann Varela Biodinâmico 

BS 5400-2/2006 0,81 Atende Atende Não atende 

AISC/2003 0,50 Não atende Não atende Não atende 

EUROCODE 5/2004 0,70 Atende Atende Não atende 

SÉTRA/2006 2,50 Atende Atende Atende 

HIVOSS/2008 2,50 Atende Atende Atende 

 

3.8.3.2 Caminhada normal 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

são exibidas nas Figura 57 a 59 no nó central, para os modelos propostos por Bachman 

(1988), Varela (2004) e Biodinâmico. 

  

Figura 57 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Bachamnn e Ammann (1988), na 
frequência de passo fp=2,0 Hz com 78 pessoas. 



70 
 

 

  

Figura 58 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Varela (2004), na frequência de 
passo fp=2,0 Hz com 78 pessoas. 

  

Figura 59 Deslocamento e acelerações, para o carregamento Biodinâmico, na frequência de passo fp=2,0 Hz 
com 78 pessoas. 

Tabela 43 Amplitudes das respostas dinâmicas obtidas por meio da modelagem numérico para o 
modelo E-III. 

Modelos de carregamentos Deslocamento máximo (mm) Aceleração máxima (m/s²) 

Bachmann 7,64 0,43 

Varela 7,89 0,51 

Biodinâmico 11,37 2,22 

 

Tabela 44 Comparação entre as acelerações limites e as acelerações obtidas para o modelo E-III. 

Normas e guia 
Aceleração vertical 

limite (m/s²) 

Modelos de carregamento 

Bachmann Varela Biodinâmico 

BS 5400-2/2006 0,81 Atende Não atende Não atende 

AISC/2003 0,50 Atende Não atende Não atende 

EUROCODE 5/2004 0,70 Atende Atende Não atende 

SÉTRA/2006 2,50 Atende Atende Não atende 

HIVOSS/2008 2,50 Atende Atende Não atende 
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3.8.3.3 Caminhada rápida 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

são exibidas nas Figura 60 a 62 no nó central, para os modelos propostos por Bachman 

(1988), Varela (2004) e Biodinâmico. 

  

Figura 60 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Bachamnn e Ammann (1988), na 
frequência de passo fp=2,3 Hz com 78 pessoas. 

  

Figura 61 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Varela (2004), na frequência de 
passo fp=2,3 Hz com 78 pessoas. 

  

Figura 62 Deslocamento e acelerações, para o carregamento Biodinâmico, na frequência de passo fp=2,3 Hz 
com 78 pessoas. 
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Tabela 45 Amplitudes das respostas dinâmicas obtidas por meio da modelagem numérico para o 
modelo E-III. 

Modelos de carregamentos Deslocamento máximo (mm) Aceleração máxima (m/s²) 

Bachmann 14,06 2,33 

Varela 14,09 1,85 

Biodinâmico 12,50 2,23 

 

Tabela 46 Comparação entre as acelerações limites e as acelerações obtidas para o modelo E-III. 

Normas e guia 
Aceleração vertical 

limite (m/s²) 

Modelos de carregamento 

Bachmann Varela Biodinâmico 

BS 5400-2/2006 0,81 Não atende Não atende Não atende 

AISC/2003 0,50 Não atende Não atende Não atende 

EUROCODE 5/2004 0,70 Não atende Não atende Não atende 

SÉTRA/2006 2,50 Atende Atende Atende 

HIVOSS/2008 2,50 Atende Atende Atende 

 

3.8.4 Análise de vibração forçada do modelo estrutural E-IV 

Por fim, para o modelo E-IV também foram consideradas três diferentes 

frequências de passo: 1,7 Hz, 2,0 Hz, 2,3 Hz. O caminhar do pedestre na estrutura foi 

simulado no trecho de vão de 45,44 m biapoiado. 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

máximas são mostradas na Tabela 47, 49 e 51. Em todos os casos, a respostas foram 

obtidas no centro do vão da passarela, para todos os casos de carregamento dinâmico. As 

maiores respostas dos deslocamentos obtidas foram de 15,56 mm,17,06 mm e 26,80 mm 

para cada respectiva frequência de passo analisada. Conclui-se que usando o critério da 

NBR 8800, o modelo E-IV não deve apresentar níveis de vibrações desconfortáveis para 

frequências de passo de 1,7 Hz e 2,0 Hz. No entanto para a frequência de passo de 2,3 

Hz, incluindo os três tipos de modelo de carregamento, a estrutura deve apresentar níveis 

de vibração desconfortáveis. 

Ao analisar as frequências da estrutura na direção vertical, e os valores de 

acelerações encontradas a partir das análises, confirma-se que a passarela é capaz de gerar 

vibrações indesejadas com o caminhar da multidão de pedestres. Observando-se as Tabela 

48, 50 e 52, verifica-se que não houve um atendimento total dos resultados das respostas 

em termos de acelerações da passarela na comparação com os limites normativos. Nota-
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se, ainda, que para o carregamento correspondente ao caminhar rápido, para todos os 

modelos de carregamentos houve uma amplificação ainda maior das respostas por causa 

do efeito da ressonância nos carregamentos de força, força com efeito do calcanhar e 

biodinâmico. A frequência do passo é 2,3 Hz e a frequência natural de vibração flexional 

no plano vertical é 2,58 Hz e de 2,55 para o modelo biodinâmico. Ao se comparar essas 

mesmas acelerações com os valores prescritos nas demais normas analisadas, a estrutura 

é classificada como insatisfatória e capaz de gerar vibrações indesejadas. 

3.8.4.1 Caminhada lenta 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

são exibidas nas Figura 63 a 65 no nó central, para os modelos propostos por Bachman 

(1988), Varela (2004) e Biodinâmico. 

  
Figura 63 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Bachamnn e Ammann (1988), na 

frequência de passo fp=1,7 Hz com 90 pessoas. 

  
Figura 64 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Varela (2004), na frequência de 

passo fp=1,7 Hz com 90 pessoas. 
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Figura 65 Deslocamento e acelerações, para o carregamento Biodinâmico, na frequência de passo fp=1,7 Hz 
com 90 pessoas. 

Tabela 47 Amplitudes das respostas dinâmicas obtidas por meio da modelagem numérico para o 
modelo E-IV. 

Modelos de carregamentos Deslocamento máximo (mm) Aceleração máxima (m/s²) 

Bachmann 9,79 0,40 

Varela 10,10 0,47 

Biodinâmico 14,78 1,98 

 

Tabela 48 Comparação entre as acelerações limites e as acelerações obtidas para o modelo E-IV. 

Normas e guia 
Aceleração vertical 

limite (m/s²) 

Modelos de carregamento 

Bachmann Varela Biodinâmico 

BS 5400-2/2006 0,81 Atende Atende Não atende 

AISC/2003 0,50 Atende Atende Não atende 

EUROCODE 5/2004 0,70 Atende Atende Não atende 

SÉTRA/2006 2,50 Atende Atende Atende 

HIVOSS/2008 2,50 Atende Atende Atende 

 

3.8.4.2 Caminhada normal 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

são exibidas nas Figura 66 a 68 no nó central, para os modelos propostos por Bachman 

(1988), Varela (2004) e Biodinâmico. 
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Figura 66 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Bachamnn e Ammann (1988), na 
frequência de passo fp=2,0 Hz com 90 pessoas. 

  

Figura 67 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Varela (2004), na frequência de 
passo fp=2,0 Hz com 90 pessoas. 

  

Figura 68 Deslocamento e acelerações, para o carregamento Biodinâmico, na frequência de passo fp=2,0 Hz 
com 90 pessoas. 

Tabela 49 Amplitudes das respostas dinâmicas obtidas por meio da modelagem numérico para o 
modelo E-IV. 

Modelos de carregamentos Deslocamento máximo (mm) Aceleração máxima (m/s²) 

Bachmann 9,63 0,36 

Varela 9,94 0,42 

Biodinâmico 16,21 2,89 
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Tabela 50 Comparação entre as acelerações limites e as acelerações obtidas para o modelo E-IV. 

Normas e guia 
Aceleração vertical 

limite (m/s²) 

Modelos de carregamento 

Bachmann Varela Biodinâmico 

BS 5400-2/2006 0,81 Atende Atende Não atende 

AISC/2003 0,50 Atende Atende Não atende 

EUROCODE 5/2004 0,70 Atende Atende Não atende 

SÉTRA/2006 2,50 Atende Atende Não atende 

HIVOSS/2008 2,50 Atende Atende Não atende 

 

3.8.4.3 Caminhada rápida 

As respostas dinâmicas da estrutura em termos de deslocamentos e acelerações 

são exibidas nas Figura 69 a 71 no nó central, para os modelos propostos por Bachman 

(1988), Varela (2004) e Biodinâmico. 

  

Figura 69 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Bachamnn e Ammann (1988), na 
frequência de passo fp=2,3 Hz com 90 pessoas. 

  

Figura 70 Deslocamento e acelerações, para o carregamento proposto por Varela (2004), na frequência de 
passo fp=2,3 Hz com 90 pessoas. 
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Figura 71 Deslocamento e acelerações, para o carregamento Biodinâmico, na frequência de passo fp=2,3 Hz 
com 90 pessoas. 

Tabela 51 Amplitudes das respostas dinâmicas obtidas por meio da modelagem numérico para o 
modelo E-IV. 

Modelos de carregamentos Deslocamento máximo (mm) Aceleração máxima (m/s²) 

Bachmann 25,17 4,08 

Varela 26,80 3,80 

Biodinâmico 22,83 4,03 

 

Tabela 52 Comparação entre as acelerações limites e as acelerações obtidas para o modelo E-IV. 

Normas e guia 
Aceleração vertical 

limite (m/s²) 

Modelos de carregamento 

Bachmann Varela Biodinâmico 

BS 5400-2/2006 0,81 Não atende Não atende Não atende 

AISC/2003 0,50 Não atende Não atende Não atende 

EUROCODE 5/2004 0,70 Não atende Não atende Não atende 

SÉTRA/2006 2,50 Não atende Não atende Não atende 

HIVOSS/2008 2,50 Não atende Não atende Não atende 

 

3.9 ESTUDO PARAMÉTRICO 

As respostas de deslocamentos verticais máximos e acelerações verticais máximas 

no vão central de cada um dos quatro modelos de passarela, foram analisadas em função 

do comprimento das passarelas. As acelerações máximas têm um comportamento 

totalmente diferente a depender do comprimento, frequência de passo e tipo de 

carregamento. Para os modelos de carregamento tipo força, e força incluindo o efeito de 

calcanhar, os valores de aceleração diminuem em função do comprimento para os valores 

de frequência de passo de 1,7 Hz e 2,0 Hz, que são intervalos da frequência de passo 

comum das pessoas. No caso da frequência de 2,3 Hz, o comportamento é diferente, pois 
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possuem amplificações perceptíveis devido à aproximação entre as frequências do 

carregamento (primeiro ou segundo harmônico) e da frequência natural correspondente 

ao modo flexional no plano vertical de vibração da estrutura. Para o modelo biodinâmico, 

os valores têm uma tendência de crescimento em função do comprimento e frequência de 

passo, que pode ser observado nas Figura 72 a 74. 

Figura 72 Variação das acelerações e deslocamentos máximos em função dos vãos das 
passarelas com carregamento de Bachmann, 1988. 

Figura 73 Variação das acelerações e deslocamentos máximos em função dos vãos das 
passarelas com carregamento de Varela, 2004. 

Figura 74 Variação das acelerações e deslocamentos máximos em função dos vãos das 
passarelas com carregamento Biodinâmico. 
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A partir do estudo dos diversos modelos estruturais, os valores das acelerações 

máximas obtidas a partir do emprego do modelo de carregamento Bachmann (1988) não 

têm diferença, de forma geral, daqueles encontrados quando o modelo de carregamento 

de calcanhar proposto por Varela (2004) é empregado. Porém, esses valores de aceleração 

de pico são praticamente da mesma ordem de grandeza, indicando que o efeito do impacto 

do calcanhar teve pouca influência na resposta dinâmica, nos casos estudados nesta 

dissertação, os quais consideram um fator de majoração do impacto do calcanhar. 

Verifica-se que o modelo biodinâmico fornece uma resposta maior em termos de 

aceleração se comparado com o modelo Bachmann (1988) e Varela (2004). Essa 

diferença é mais significativa para passarelas com valores de frequências fundamental 

próximo à taxa de passos do pedestre. 

Parametrizando os deslocamentos máximos dos carregamentos em relação aos 

deslocamentos do carregamento estático equivalentes (para a densidade do carregamento 

dinâmico de 700 N/m²), obtém-se o fator de amplificação, como mostrado nas Figura 75 

a 77, o que leva em consideração o efeito dinâmico do carregamento para cada passarela 

específica. Vale ressaltar que deve-se garantir que a frequência fundamental das 

passarelas estejam distantes da frequência de caminhar do pedestre. Nos casos do presente 

estudo as frequências de passo foram de 1,7 Hz até 2,0 Hz, valores de frequência 

próximos às frequências obtidas com o passo das pessoas caminhando. O fator de 

amplificação obtido não difere muito para os três tipos de carregamento estudados. 

 
Figura 75 Curva de tendência de deslocamentos em função dos vãos das passarelas com 

carregamento de Bachmann, 1988. 
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Figura 76 Curva de tendência de deslocamentos em função dos vãos das passarelas com 

carregamento de Varela, 2004. 

 
Figura 77 Curva de tendência de deslocamentos em função dos vãos das passarelas com 

carregamento de Biodinâmico. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4.1 INTRODUÇÃO 

Esta dissertação teve como objetivo o estudo do comportamento dinâmico de 

quatro passarelas de pedestres de mesmo tipo das construídas no estado da Bahia. Para a 

análise dinâmica destas estruturas mistas (aço-concreto) foi desenvolvida uma 

modelagem numérico-computacional em elementos finitos de acordo com cada projeto 

estrutural. Estas estruturas em condições distintas de movimento foram submetidas a 

carregamentos de multidão referentes à ação dos pedestres. Os resultados das respostas 

dinâmicas das passarelas foram apresentados em termos das acelerações máximas. Estes 

valores foram comparados com os limites propostos por diversas normas e guias. Os 

resultados de deslocamentos e fator de amplificação dinâmica também foram objetos de 

avaliação mediante um estudo paramétrico. 

4.2 CONCLUSÕES 

Na sequência do texto, são apresentadas as principais conclusões obtidas, com o 

desenvolvimento de todas as análises efetuadas nos modelos estruturais de passarelas 

estudadas. 

(a) Análise estática 

Nas passarelas estudadas o dimensionamento estático seguiu as recomendações 

dadas pelas normas NBR 7188, NBR 8800 e AISC. A estrutura foi submetida a um 

carregamento acidental uniformemente distribuído de 5kN/m², conforme norma NBR 

7188, para o dimensionamento. 

(b) Análise de autovalores e autovetores 

Nos modelos estruturais estudados verificou-se que as frequências naturais de 

vibração, como esperado, diminuem com o aumento do vão da passarela. As frequências 

naturais fundamentais para o modo de flexão vertical das passarelas E-I, E-II, E-III e E-

IV são respectivamente, 𝑓 = 4,48 𝐻𝑧, 𝑓 = 3,98 𝐻𝑧, 𝑓 = 3,05 𝐻𝑧 e 𝑓 = 2,58 𝐻𝑧. 

Na atualização dos valores das frequências naturais de vibração das passarelas, 

considerando a incorporação das massas da multidão de pedestres (densidade de 1 

pessoa/m²), nota-se que não houve uma maior alteração das frequências para as passarelas 

de menor vão. No modelo E-I a frequência fundamental da passarela foi de 𝑓 =

4,11 𝐻𝑧, no modelo E-II a frequência fundamental da passarela foi de 𝑓 = 3,71 𝐻𝑧, no 
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modelo E-III a frequência fundamental da passarela foi de 𝑓 = 2,93 𝐻𝑧, no modelo E-

IV a frequência fundamental da passarela foi de 𝑓 = 2,55 𝐻𝑧. Estas frequências estão 

associadas ao modo de flexão vertical. Nota-se que tais frequências estão fora dos limites 

recomendados pelas normas e dentro dos limites das guias, quando não se considera o 

segundo harmônico do carregamento induzido pelo caminhar das pessoas. Para o modelo 

E-IV observou-se que a frequência está na faixa de 2,3 Hz, extremadamente próximo da 

frequência referente ao caminhar rápido do pedestre, de forma que a amplificação 

dinâmica cresce substancialmente quanto maior for o nível de sincronização do 

carregamento induzido pelas pessoas. Da mesma forma, a probabilidade de ocorrer 

ressonância no modelo E-I, com a frequência 4,48 Hz, será em decorrência da 

proximidade com o segundo harmônico de um caminhar rápido do pedestre. As 

frequências associadas aos modos horizontais apresentam valores fora dos intervalos 

críticos recomendados pelas normas e guias. Os níveis das frequências naturais dos 

modelos de flexão vertical estão dentro da faixa dos primeiros e segundo harmônicos dos 

carregamentos induzidos pelo caminhar (lento, normal e rápido) das pessoas, fazendo 

com que seja exigida, segundo as normas e guias internacionais, uma análise dinâmica 

para avaliação das respostas. 

(c) Análise com vibração forçada 

Com uso da modelagem do carregamento dinâmico foram desenvolvidos os 

modelos estruturais (E-I, E-II, E-III e E-IV). Estes modelos de foram submetidos a três 

modelos de carregamento distintos para o caminhar do humano. Desta análise, obteve-se 

a resposta dinâmica dos deslocamentos e acelerações no domínio do tempo, para cada 

passarela. Os resultados foram obtidos para a caminhada lenta, normal e rápida. Foi 

possível verificar que os valores das acelerações não atenderam os níveis de conforto 

humano. Tais discordâncias são passiveis de discussões atualmente, pois, embora tenha 

sido observado condições de desconforto normatizados, algo que se repete em muitas 

passarelas relatadas na literatura, não há queixas registradas dos usuários, indicando, 

talvez, que os limites de desconforto devam ser reavaliados para as passarelas de 

pedestres. 

 O estudo com variações da frequência da passarela demonstrou que quanto mais 

próximas às frequências do passo (referentes ao primeiro e segundo harmônico) estiverem 

das primeiras frequências naturais da passarela, maiores serão as respostas em termos de 

deslocamentos e acelerações. 
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(d) Análise paramétrico 

Finalmente, ao longo do estudo foi observado que a partir do aumento do vão das 

passarelas, a rigidez dos modelos diminui, e com isso as frequências naturais também 

decrescem, como era esperado. Contudo, em geral, observa-se que os valores das 

acelerações máximas, deslocamentos máximos e fatores de amplificação não apresentam 

um comportamento linear com o comprimento do vão, referente aos modelos 

matemáticos representativos do caminhar humano. 

A pesquisa concluiu que as passarelas de aço do tipo Warren, quando submetidas 

ao carregamento de multidão, modelo de força, com frequência básica entre (1,7 Hz - 2,0 

Hz) exibiu fator de amplificação dinâmica inferior 1,5. Já para frequências de 2,3 Hz, 

quando houve uma maior aproximação entre as frequências naturais de vibração das 

passarelas e os dois primeiros harmônicos do carregamento, o fator de amplificação 

dinâmica varia entre 1,8 e 3,0. O modelo biodinâmico, para a faixa de frequência de 

carregamento entre 1,7 Hz e 2,0 Hz, ao contrário do que aconteceu com o modelo de 

força, exibiu valores de amplificação maiores para os vãos maiores com valores entre 1,5 

e 2,0. 

A carga de multidão utilizada foi de 1 pessoas/m² (trafego muito denso de pessoas, 

segundo guia HIVOSS (2008), corresponde a cerca de 700 N/m² de amplitude do 

carregamento dinâmico, o qual gerou um fator máximo de amplificação dinâmica de 3,0, 

para vãos de passarela entre 28,0 m e 45,0 m. As respostas máximas consideradas seriam 

equivalentes a uma carga estática de 2,1 kN/m², enquanto as normas brasileiras indicam 

uma carga acidental de 5 kN/m² sem considerar majoração com coeficiente de impacto. 

Este valor é mais que o dobro do carregamento estático equivalente a um trafego muito 

denso de pessoas com carregamento sincronizado. Tal situação pode indicar que o uso de 

carga de 5 kN/m² seja exagerado, devendo ser revisado. 

Assim sendo, esta investigação contribui para chamar a atenção dos projetistas de 

estruturas para uso da análise dinâmica em situações de carregamentos induzidos por 

pessoas, principalmente em estruturas esbeltas. Verifica-se que nesses casos foram 

observados problemas de vibrações excessivas, certamente causados por problemas 

específicos apontados e estudados detalhadamente nesta dissertação. 



84 
 

 

4.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

1) Uma pesquisa experimental pode ser realizada com os pedestres que atravessam 

a passarela para que se correlacionem as sensações de desconforto das pessoas 

conforme os resultados numéricos obtidos. 

2) Realização de estudos com outras hipóteses de movimentos aleatórios e com 

obstáculos, bem como a variação de outros parâmetros como frequências do passo 

e peso dentro de uma mesma simulação, como acontece na realidade. 

3) Desenvolvimento de estudos com passarelas de diferentes tipologias e com maior 

quantidade de vãos para a realização de um estudo comparativo. 

4) Avaliação com a consideração de modelos biodinâmicos nas direções vertical, 

lateral e longitudinal em outras passarelas de pedestres com potencial de 

apresentarem vibrações excessivas. 

5) Avaliar a contribuição dos modos de vibração torcionais no que tange a resposta 

dinâmica das passarelas mistas aço-concreto. 

6) Obter dados para certos parâmetros do caminhar que podem sofrer influencias 

regionais. O tamanho do passo e a velocidade do caminhar, obviamente depende 

do tipo físico ou estereótipo regional. 
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ANEXO A 

A.1 ELEMENTO FRAME 

 
O elemento FRAME é capaz de absorver esforços de tração, compressão, torção 

e flexão, e representa um elemento de pórtico espacial no programa. Possui seis graus de 

liberdade por nó (três translações e três rotações). Permite fazer análises utilizando a 

teoria dos grandes deslocamentos e deformações. A Figura 78 apresenta o elemento 

BEAM. 

 
Figura 78 Elemento FRAME (SAP 2000, 2008) 

 

A.2 ELEMENTO SHELL 

 
SHELL é um elemento para ser aplicável a estruturas laminares como 

representação de placas (caso desta pesquisa), podendo considerar efeitos de membrana 

ou de flexão. O elemento tem seis graus de liberdade para cada nó, translação e rotação 

nas direções x, y e z, como mostra o esquema apresentado na Figura 79. 
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Figura 79 Elemento SHELL (SAP 2000, 2008) 

 

A.3 ELEMENTO MASSA 

 
O MASS é um elemento de massa pontual que possui seis gruas de liberdade: 

translação e rotação nas direções dos eixos x, y e z. Este elemento permite que seja 

associado para cada direção um valor diferente da inercia rotacional e da massa. A Figura 

80 apresenta o elemento MASS. 

 
Figura 80 Elemento MASS (SAP 2000, 2008) 
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A.4 CÁLCULO DOS PARÂMETROS 

 
A seguir são descritos os procedimentos utilizados para o cálculo dos parâmetros 

que serão posteriormente utilizados no processamento da análise transiente. Neste 

exemplo são enumerados os cálculos adoptados para a estrutura com vão de 28,40 m. 

Para cada um dos demais vãos é procedida uma sequência de raciocínio similar. Os 

parâmetros característicos de movimento da pessoa foram já descritos na Tabela 1. O 

cálculo do tempo necessário para atravessar toda a passarela estará em função do 

comprimento da passarela e serão distribuídos como mostra a Figura 81. 

 
Figura 81 Posicionamento das forças sobre os nós 

 

A.5 GERADOR DE FUNÇÕES DE CARREGAMENTO DINÂMICO 

 
Para analise dinâmica das passarelas, desenvolvida com base no programa SAP 

2000, é previamente necessária a geração de tabelas, contendo os valores do 

carregamento, para cada um dos nós localizados ao longo do recorrido. Este carregamento 

é variável ao longo do tempo e se aplica nos modelos de elementos finitos em cada tempo 

do intervalo de integração, de forma a simular o caminhar de um pedestre durante a 

travessia da passarela. 

Considerando todos os modelos que seriam analisados, o número de tabelas 

necessárias seria em torno de 36. O gerador das funções de carregamento dinâmico, que 

permite a rápida montagem destas tabelas foi feito em MATHCAD, implementando as 

equações que modelam o caminhar humano para os três modelos: 

1) Modelo de Bachaman; 

2) Modelo de Varela; 

3) Modelo Biodinâmico. 
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Figura 82 Gráfico gerado pelas equações em Matchad. 

Estes carregamentos são aplicados conforme o modelo, variável no tempo e 

longitudinalmente na estrutura da passarela adequadamente discretizada, de forma mais 

simétrica possível, para aplicação da força diretamente sobre os nós. 
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Figura 83 Gráfico gerado por um passo do caminhar da pessoa em Matchad. 

Após o lançamento da estrutura no programa, os carregamentos para as análises 

estática e dinâmica foram inseridos. O peso da estrutura foi considerado como caso de 

carga do tipo Dead. O programa calcula o peso de cada elemento baseado no peso por 

unidade de volume definido para cada material. O peso do revestimento e dos parapeitos, 

também do tipo Dead. Para os carregamentos dinâmicos, descritos no capitulo 2, 

utilizaram-se casos de carga do tipo Other e caso de análise do Time History, assim, os 

carregamentos para cada passo foram inseridos como cargas concentradas nos nós do eixo 

do tabuleiro do vão. 

 

0 1 2 3 4 5
0

500

1 10
3

1.5 10
3

a1
0 

a1
1 


