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ANÁLISE E PROJETO 
de estruturas que sustentam
atividades rítmicas
SERGIO E. STOLOVAS*

Os avanços tecnológicos na construção civil e 
a sofisticação progressiva das ferramentas de 
projeto propiciam atingir soluções estruturais 
cada vez mais arrojadas, leves e eficientes 
quanto a custos e seguridade.
Porém, mesmo quando não existe risco 
quanto ao desempenho resistente, as mesmas 
podem resultar em desempenhos vibracionais 
inadequados. 
Resultados de pesquisas de caracterização das 
excitações, induzidas pelas atividades humanas 
e da aceitabilidade dos níveis de respostas, 
permitem desenvolver avaliações assertivas de 
desempenho vibracional das estruturas. Para isso 
devem ser aplicadas metodologias de análise que 
fornecem parâmetros para julgar o desempenho 
vibracional esperado e assim adequar os projetos 
para atingir alvos funcionais adequados.

Atividades rítmicas são fontes críticas de 
excitações nas estruturas que as sustentam e 
resulta ser habitual que projetos que cumprem 
as diretivas normativas associadas à resistência 
apresentem níveis vibracionais excessivos que 
comprometem o conforto dos usuários. 
As finalidades do presente trabalho são: (1) 
propiciar uma melhor compreensão dos aspectos 
relacionados ao desempenho funcional associado 
ao Estado Limite de Vibrações Excessivas induzidas 
por atividades rítmicas; (2) fornecer ferramentas 
para a incorporação e adoção de metodologias de 
análise de resposta como complemento das regras 
prescritivas existentes nas normas vigentes no 
Brasil; (3) expor uma nova metodologia analítica 
simplificada para a avaliação do desempenho 
mediante a adoção do Espectro Padrão de Resposta 
para atividades rítmicas
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tabilidade de desempenho no Estado Limite de Vibrações Excessivas 
(ELS-VE), resulta ser preciso cumprir que a frequência própria fundamental 
da estrutura (que sustenta uma certa atividade) exceda em 20 % a fre-
quência definida como “frequência crítica” (f1 > 1,2 fcrit). As frequências 
críticas são definidas pela norma em função da utilização funcional da es-
trutura de acordo com a tabela 1.

Deste modo, para garantir o bom desempenho vibracional, quanto às 
estruturas que sustentam aulas de aeróbica, deve-se cumprir (de acordo 
com a norma) que a frequência fundamental seja maior que 9,6 Hz.

Muitas vezes o cumprimento das condições antes mencionadas obriga 
a adotar soluções estruturais especialmente robustas e caras.  No caso de 
estruturas novas, a obediência deste item da norma implica a adoção de 
inércias especialmente elevadas e poderá obrigar, em muitos casos, a refor-
mular o pé direito escolhido previamente.

Elementos estruturais existentes que mudam de finalidade funcional 
apresentam maiores limitações na hora da adequação e as condições nor-
mativas relacionadas ao Estado Limite de Vibrações Excessivas poderão 
restringir as pautas para a adaptação funcional das áreas.

As diretivas normativas para o Estado Limite de Vibrações excessivas 
da norma ABNT NBR 6118 são de índole prescritiva.

Geralmente, as diretivas normativas (seja qual for a norma) possuem 
duas tendências: a prescritiva e a analítica. Uma diretiva de caráter pres-
critivo procura fornecer, com um mínimo de operações e parâmetros de 
cálculo, as condições para as quais o alvo funcional é garantido. O funda-
mento na adoção dos parâmetros prescritivos está baseado na correlação 
dos mesmos com o desempenho alvo a ser atingido. Diretivas prescritivas 
têm a grande qualidade de poupar análises mais apuradas. Porém, parâme-
tros prescritivos, em muitos casos, não conseguem levar em conta todos os 
aspectos que coadjuvam no desempenho real. 

O nível de desempenho vibracional de uma laje submetida a uma exci-
tação estará condicionado à frequência natural, rigidez, massa, amorteci-
mento, além da configuração e dos vãos.

A diretiva normativa de desempenho que seja unicamente função da 
frequência natural fundamental não poderá contemplar todos os aspec-
tos relacionados ao desempenho de casos particulares. A frequência na-
tural e fundamental para uma mesma configuração estrutural é função 
exclusivamente da relação rigidez-massa. Duas estruturas isomorfas que 
tenham a mesma rigidez e a mesma massa terão a mesma frequência 
natural. Porém, como veremos no presente trabalho, lajes ou vigas com 
diferentes “massas solidárias” e iguais frequências naturais resultarão em 
níveis de resposta dinâmica bem diferente para uma mesma excitação. 
Daí que regras prescritivas que não levem em conta a “massa” não po-
derão dar cobertura abrangente ao desempenho de qualquer caso que 
possua a frequência natural correlacionada com a diretiva normativa.  Ou 
seja, a condição prescritiva que não leva em conta a “quantia de massa 
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D solidária” poderá ser suficiente, mas, por rigor, resultará exigente demais 
para parte das configurações e relações de massas possíveis que cum-
prem a frequência alvo.

Deve ser ressaltado que a Engenharia de Estruturas, como qualquer 
outra disciplina da engenharia, não deve ser adversária das regras prescriti-
vas, já que a simplificação na expressão das normas contribui grandemente 
à nossa eficiência profissional e à diminuição de erros de cálculo. Além dis-
so, regras e metodologias prescritivas simplificadas são verdadeiras “bús-
solas” que orientam a convergência às soluções eficientes. Daí que muitas 
normas que optam pelo fornecimento de métodos analíticos detalhados 
definem também regras prescritivas alternativas, para casos simples, aos 
efeitos de conjugar simplicidade e abrangência.

DEFINIÇÃO ANALÍTICA DO CARREGAMENTO DINÂMICO
PADRÃO DAS ATIVIDADES RÍTMICAS

Chamaremos “frequência diretriz” à frequência imposta pelo ritmo da 
aula associada à cadência da música que acompanha a atividade. As fre-
quências diretrizes de atividades rítmicas podem flutuar dentro de uma 
faixa bastante larga de frequências. Poderia se considerar, em princípio, 
frequências entre 1,8Hz e 3,2Hz. 

Porém é para uma faixa mais reduzida que a multidão consegue 
sincronizar melhor os movimentos. Para tal faixa reduzida resultará a 
maior “eficiência” da excitação exercida sobre a estrutura que sustenta 
a atividade. De acordo com as fontes de pesquisa e normativas de pro-
jeto modernas, consideram-se as frequências não menores que 2,2Hz 
nem maiores de 2,8Hz (2,2Hz< f1d<2,8Hz) como a faixa relevante de 
frequências diretrizes para a análise da resposta estrutural associada 
a aulas de aeróbica.

Sendo que os movimentos da multidação participante são impulsi-
vos, para cada frequência diretriz relevante, o coletivo estará induzindo 
excitações em frequências múltiplas da “frequência diretriz” (harmônicos 
superiores). 

Basearemos nossa análise na idealização da excitação exercida pelo 
grupo de pessoas que participa da aula padrão de aeróbica como a ação de 
três excitações harmônicas:
1º harmônico “H1“ de frequência diretriz f1d e amplitude 1,5 vez o peso dos 
participantes; 
2º harmônico “H2“ de frequência f2d=2 f1d e amplitude 0,6 vez o peso dos 
participantes;
3º harmônico “H3“ de frequência f3d=3 f1d e amplitude 0,1 vez o peso dos 
participantes.

Aos efeitos da análise assumiremos a hipótese básica de uma popula-
ção padrão de aula de aeróbica de densidade de uma pessoa cada 4 metros 
quadrados. Daí que resulta razoável adotar o peso uniformemente distri-
buído de tal população como não maior que 200 N/m2 (20 kgf/m2; 0,2 
KN/m2). Ou seja, assumimos que, na média, os indivíduos pesam 80 kg e 
a distância entre indivíduos é de 2 metros (nas duas direções principais), 
ver figura 1.Tabela 1 – Frequências críticas definidas pela norma

Caso fcrit

Ginásio de esportes 8,0 Hz

Salas de dança ou de concerto sem cadeiras f ixas 7,0 Hz

Escritórios 3,0 a 4,0 Hz

Salas de concerto com cadeiras f ixas 3,4 Hz

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

Tabela 2 – Superposição dos harmônicos

Harmônico Amplitude Frequência Expressão analítica

H1 300 N/m2 f1d: 2,2 Hz<f1d<2,8 Hz H1 (t)= (300 N/m2)cos (2p f1d t)

H2 120 N/m2 f2d: 4,4 Hz<f2d<5,6 Hz H2 (t)= (120 N/m2)cos (2p f2d t+  2)

H3 20 N/m2 f3d: 6,6 Hz<f3d<8,4 Hz H3 (t)= (20 N/m2)cos (2p f3d t+  3)
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De acordo com as considerações preliminares, o “carregamento dinâ-
mico padrão” (input padrão da excitação) será de acordo com a superposi-
ção dos harmônicos apresentados na tabela 2 e figura 2.

Os valores das fases (f2 e f3) da excitação são indeterminados e 
dificilmente poderão ser padronizados, já que estão governados pela 
música diretriz e também pela frequência da mesma, e as mesmas 
mudam em cada evento (Observe-se que as fases das componentes 
da resposta resultarão geralmente diferentes que as do “input” e es-
tarão governadas não somente pelas fases do “input”, mas também 
pelas relações de frequências e a taxa de amortecimento). Além disso, 
resulta extremamente complexo predeterminar quais seriam os va-
lores de fase crítica uniforme para todos os valores do domínio das 
frequências. 

Nas figuras 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, pode ser apreciada a grande influ-
ência das fases na conjunção de harmônicos de excitação.

Para certa frequência diretriz, haverá não mais de um harmônico em 
ressonância ou próximo de ressonância com a frequência natural da estru-
tura. Esse harmônico poderá ser o 1º, 2º ou 3º, dependendo da frequência 
natural fundamental da estrutura, e será esse harmônico ressonante que 
governará a fatia preponderante da resposta. Por isso, apesar das mudan-
ças visíveis na história da excitação associadas às fases, elas não resultarão 
em grandes diferenças nas amplitudes das respostas. Resulta razoável para 
a simplicidade das avaliações (e sem perder generalidade) a adoção de fa-
ses zero para os três harmônicos.

ALVOS DE DESEMPENHO FUNCIONAL
E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA RESPOSTA

O alvo de desempenho dependerá do receptor potencial da vibração. 
Na medida em que as excitações induzem acelerações em regiões da es-
trutura que sustentam diversas atividades (por exemplo, escritório junto à Figura 1 - Hipótese básica de uma população 

padrão de aula de aeróbica

Figura 2 – Superposição dos harmônicos Figuras 3 e 4 – Superposição de harmônicos com fases zero

Figura 3

Figura 4
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mendados pela norma ISO 2631-2 para a definição do receptor, de acordo 
aos valores apresentados na tabela 3. 

Nos casos nos quais existe uso compartilhado de duas classes de re-
ceptores, a avaliação da resposta deverá ser aquela que resulta crítica, ou 
seja, com alvos de desempenho de menor aceleração. 

Importante: O significado da frequência “f” nos valores de referência 
da ISO é de frequência da excitação (a mesma frequência preponderante 
com a qual vibra a estrutura) e não necessariamente a frequência natural.  
Ou seja, na tabela “f” significa frequência do harmônico preponderante na 
resposta. Sendo que a máxima frequência relevante de excitação dos har-
mônicos é 8,4Hz, os limites de acelerações de resposta serão os dos platôs 
do gráfico da figura 11.

O critério de comparação de máximos com o máximo admissível da 
ISO resulta geralmente conservativo já que compara o máximo de um sinal 
composto com o máximo de um sinal harmônico (fundamento da norma), 

Figuras 5 e 6 – Superposição de harmônicos com fases +/- p/4

Figura 6

Figura 5

quando o nível de conforto considerado deveria ser resultado da compara-
ção dos rms (root mean square). 

Define-se como valor rms de um sinal x(t) no intervalo (t0, t0+T) como:

Figuras 7 e 8 – Superposição de harmônicos com fases +/- p/2

Figura 8

Figura 7

Se o sinal x(t) for periódico e T for o período do sinal, o valor de xrms 
será o mesmo para qualquer t0. Ou seja, para sinais periódicos xrms resul-
tará uma propriedade característica do sinal para o período do mesmo e 
independente do tempo inicial t0. 

Em particular, se o sinal for senoidal com amplitude V e período T = 
1/f = 2p/w: 
x(t)=Vsin(wt) , xrms =V / 21/2 =0,707V

Se for o caso de um sinal que é superposição de dois sinais harmônicos 
de frequências tais que uma delas seja múltipla da outra:
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Figuras 9 e 10 – Superposição de harmônicos com fases +/- p

Figura 9

Figura 10

Comentário: este resultado pode ser generalizado para qualquer par de 
frequências distintas considerando períodos apropriados ou mesmo perío-
do “infinito”, se for o caso em que o sinal composto não resulte periódico.

Assim, pode-se deduzir que, no caso particular de um sinal que é su-
perposição de 2 harmônicos, o rms da superposição será o mesmo que o do 
sinal harmônico de igual período cuja amplitude é:

Generalizando o resultado anterior, podemos concluir que aos efeitos 
do “nível de resposta” o parâmetro relevante na aplicação dos critérios de 
aceitabilidade de acordo com a norma ISO será a média geométrica das 
amplitudes das respostas e não o máximo da resposta. Isso justifica cal-
cular as respostas máximas para cada harmônico e assumir que a acele-
ração da superposição é a média geométrica das respostas-pico (de cada 
harmônico).

Outro parâmetro muito relevante a respeito do qual, na maioria dos 
casos, não existe unanimidade quanto ao valor que deve ser adotado é a 
“taxa de amortecimento”. O amortecimento disponível é o fator que sem-
pre envolve maior incerteza. Devemos ter sempre presente que, ao assumir 
qualquer taxa de amortecimento linear, estamos simplificando grandemen-
te um efeito que na realidade é bem mais complexo. A falta de linearidade 
de fato controla muitas vezes as respostas. Porém, resulta uma simplifica-
ção muito útil assumir que as estruturas analisadas apresentam respostas 
ajustadas aproximadamente às respostas apresentadas por estruturas que 
cumprem as hipóteses de Rayleigh. A presença de dissipadores localizados 
viscosos ou não-lineares obrigaria a adotar metodologias mais sofisticadas. 
É assim que a metodologia adotada resulta satisfatória para hipóteses de 
regularidade que são consistentes para os casos habituais, mas devemos 
ter presente que a mesma deixa de ser válida se o comportamento dissi-
pativo não for uniforme e linear com a massa e a rigidez. Também resulta 
importante lembrar que os efeitos do amortecimento serão relevantes uni-
camente no entorno da ressonância.

ANÁLISE MEDIANTE “TIME HISTORY” DE RESPOSTA
Os modernos softwares de projeto habitualmente usados pelos enge-

nheiros de estruturas, no Brasil, já incorporaram ferramentas de análise de 
resposta (“Time History”) com as quais podem ser obtidas as histórias de 
acelerações de resposta. 

Para a adoção de tais ferramentas de projeto, a metodologia recomen-
dada será:
Formulação do modelo para análise dinâmico - Resulta conveniente 
usar o mesmo modelo analítico que é usado para análise estático, mas em 
certos casos deverá sofrer adequações. No caso em que o modelo analítico 
seja global de todo o prédio, o mesmo poderá eventualmente incluir ele-
mentos de baixa frequência que não são excitáveis ou não são relevantes 
aos efeitos da avaliação funcional. Por exemplo, coberturas leves que in-
cluam terças poderão gerar quantidades de modos de vibração primários 
irrelevantes que dificultarão ou impedirão atingir os modos relevantes da 
nossa análise. Nesses casos, deve se eliminar (ou não discretizar) tudo o 
que for não relevante e de baixa frequência, e “reciclar” o modelo estrutural 
para fazê-lo apto para a análise dinâmica. 
Definição de massas - As massas podem ser definidas explicitamente, 
mas resulta operacionalmente mais eficiente defini-las como associadas 
a estados de carga “suplementares” do modelo analítico estático. A massa 
da estrutura a ser definida deve ser “a massa solidária real” da estrutura e 
devemos evitar usar massas definidas a partir de hipóteses conservativas 
de definições de pesos e sobrecargas. 

A definição de valores de massa maior à real não resulta em um cri-
tério conservador. Deste modo, deve-se ter cuidado de não definir massas 
a partir de carregamentos majorados nem dos carregamentos de serviço 
normativos. 

A massa associada à população que realiza a atividade rítmica não 
deve ser maior que os 0,2 KN/m2 definidos anteriormente. Mas, outro cri-
tério razoável é não definir suplementos de massa associados às pessoas 
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já que elas não constituem estritamente “massa solidária” da estrutura. De 
fato, a razão pela qual as limitações normativas (associadas ao conforto 
humano) de amplitudes de acelerações são mais exigentes na faixa entre 
4Hz e 9Hz resulta da sensibilidade do ser humano submetido a excitações 
nessa faixa de frequências. Essa sensibilidade está associada a modos pró-
prios de vibração de corpo completo do ser humano cujas frequências se 
encontram nessa faixa e que propiciariam ressonâncias desconfortáveis na 
estrutura do individuo. Sendo assim, o indivíduo que estiver apoiado na es-
trutura e submetido à excitação induzida se comporta como um apêndice 
ressonante da estrutura que interage com a mesma, atenuando a resposta. 
Portanto, a presença do ser humano sustentado pela estrutura não implica 
tacitamente em um incremento de massa solidária, mas essencialmente 
atenuadores que, para simplicidade de análise, não são levados em conta, 
mas que em estruturas muito leves e flexíveis poderiam estar governando 
a resposta. 

Como foi já mencionado, é recomendado definir no modelo estático 
inicial um estado de carga suplementar que seja o associado aos pesos das 
massas que serão adotadas na análise modal. Além disso, antes de proce-
der à análise dinâmica, é interessante analisar os deslocamentos verticais 
estáticos da estrutura submetida a esse estado de carga suplementar. Esses 
deslocamentos servirão para conferir a consistência do modelo dinâmi-
co e para detectar vícios na formulação ou erros do modelo. O anterior 
é possível já que, se tivermos a posição e valor do deslocamento máximo 
da estrutura na região relevante, podemos geralmente estimar qual será 
aproximadamente a frequência natural do modo relevante (vide análise 
simplificada).
Formulação da análise modal - A análise modal deve incluir suficientes 
modos de vibração até a frequência natural maior ultrapassar em 25% a 
máxima frequência relevante de excitação. Ou seja, a frequência do modo 
superior incluído na análise deverá possuir frequência natural maior que 
1,25 vezes a frequência do maior harmônico relevante. Isso significa que 
a frequência maior dos modos próprios deve atingir valores que ultrapas-
sem 10,5Hz. Uma vez obtidos os modos de vibração, e antes de avançar 
na análise, é conveniente verificar que a frequência natural do modo que 
desloca predominantemente na região da excitação é parecida à que foi 
calculada mediante a análise simplificada. Não sendo um caso singular de 
acoplamento de modos, os resultados devem ser quase coincidentes. Qual-
quer divergência de mais de 5% nos valores da frequência natural estará 

delatando um vício do modelo.
Definição de excitações - Uma vez realizada a análise modal, podemos 
acessar o modulo de “Time History”. Se for feita uma análise exaustiva das 
respostas, deverá ser realizada uma partição no domínio das frequências 
diretrizes (intervalo 2,2Hz; 2,8Hz) e definir as excitações associadas aos três 
harmônicos para cada valor diretriz de tal partição. A partir dessas excita-
ções básicas, combinar-se-ão os harmônicos para cada frequência diretriz 
e serão avaliadas as respostas para cada combinação independentemente. 
Aos efeitos de reduzir o esforço da análise poderá ser efetuada a escolha 
de frequências críticas de acordo com o especificado posteriormente (vide 
análise simplificada).
Avaliação das histórias de aceleração de resposta - Para cada combina-
ção de harmônicos poderemos obter a história de resposta de acelerações 
em qualquer nó do modelo e avaliar se o valor máximo é menor que o valor 
limite de aceitabilidade de acordo com a ISO 2631-2.

As respostas relevantes são as “estacionárias” e deverá se tomar a pre-
caução de ignorar a resposta transiente ou de realizar a avaliação para um 
intervalo maior que 1/fp1 com tempo inicial suficientemente grande (por 
exemplo, 50 segundos). A visualização das histórias completas (incluindo 
o transiente) resulta de interesse unicamente para visualizar e reconhecer 
se existe ressonância.

A comparação da aceleração máxima da resposta com a aceleração 
aceitável é somente um indicador e deverá se adotar a média geométrica 
dos máximos dos diferentes harmônicos como aceleração máxima equiva-
lente da resposta.

Não resulta necessário (nem geralmente viável) avaliar as resposta de 
acelerações para todos e cada um dos nós do modelo. A avaliação será 
realizada nos nós críticos para os quais a aceleração de resposta deve ser 
maior. Resulta justificado, a partir do método de Rayleigh e devido à pre-
ponderância do modo fundamental, que tais nós (nós de controle) sejam 
escolhidos como aqueles que apresentem maior deslocamento associado 
ao carregamento do peso associado à massa solidária da estrutura, ou da 
1ª forma modal.

MODELO ANALÍTICO SIMPLIFICADO
A importância da incorporação de métodos simplificados vai muito 

além da economia de tempo e da eventual indisponibilidade de ferramentas 
mais sofisticadas de análise. Os métodos simplificados propiciam uma me-

Tabela 3 – Valores aceitáveis de “aceleração pico” A em m/s2 
deduzidos a partir de ISSO 2631-2

1Hz < f < 4Hz 4Hz < f < 9Hz 9Hz < f < 40Hz

Moradias e escritórios     A < A < 0,050 m/s2     A <

Passarelas
Interiores e 
Centros comerciais

    A < A < 0,158 m/s2     A <

Passarelas
Exteriores, 
atividades rítmicas

    A < A < 0,500 m/s2     A <

Freqüência em Hz

0,100

f

0,316

f

1,000

f

f

215,0

1,08

f

68,0

1,08

f

21,5

1,08

Figura 11 – Limites de acelerações de resposta
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lhor compreensão do comportamento das estruturas, fornecem uma ferramenta 
de verificação da correlação dos resultados analíticos da “Time-History”, e resul-
tam em grande ajuda para poder convergir a soluções eficientes e não naufragar 
em tentativas. Métodos simplificados são excelentes mecanismos para visualizar 
o porquê de certas tentativas não levarem aos resultados esperados.

Uma maneira muito simples de estimar a frequência natural de uma 
viga é correlacionar a mesma com o deslocamento estático quando a mes-
ma é submetida ao estado de carga do peso associado à massa solidária.

Seja q a carga permanente (o carregamento estático associado à de-
finição da massa solidária da estrutura) e Δq (em metros) o deslocamento 
máximo (no centro do vão) quando é submetida ao carregamento q.

Para o caso de uma viga simplesmente apoiada, a frequência funda-
mental da estrutura poderá ser estimada de acordo com a fórmula:
f1≈ 18/ (1000Dq) ½ ;  [Δq]=m, [f1]=Hz
Ou seja: 
Δq≈ (18/f1)2/1000

Para hipóteses de regularidade bastante gerais, podemos afirmar que, 
dada uma configuração estrutural, a frequência natural fundamental de 
uma estrutura resulta sempre inversamente proporcional à raiz quadrada 
do deslocamento associado ao carregamento do “peso solidário”. Para di-
ferentes configurações, teríamos diferentes fatores de proporcionalidade, e 
o coeficiente de proporcionalidade resulta o mesmo quando as configura-
ções são isomorfas. Em particular, quando a estrutura é uma laje de planta 
retangular e simplesmente apoiada nos quatro lados, resultará em fatores 
de proporcionalidade de acordo com a tabela 4.

Resulta ser de interesse visualizar que a continuidade de lajes ou vigas não 
muda a frequência natural da mesma maneira que diminui o deslocamento es-
tático. O fator de correlação não pode ser extrapolado para a estimativa de fre-
quências naturais de lajes contínuas de acordo com o deslocamento Δq , mas sim 
como boa aproximação com o deslocamento uma vez liberada a continuidade. 
Observe-se que uma viga contínua de vãos iguais terá a mesma frequência na-
tural que uma viga simplesmente apoiada, mas o desempenho dinâmico será 
diferente. Por exemplo, a continuidade de uma viga submetida a carga harmônica 
num dos vãos resultará em respostas menores devido a que parte da energia 
induzida pela excitação virará energia cinética dos trechos adjacentes.

Para simplificar as explicações da metodologia, consideraremos ele-
mentos flexionais simplesmente apoiados e consideremos o caso regular 
de distribuição uniforme da população que participa da atividade rítmica. 

Devido à proporcionalidade entre deslocamentos e carga, o deslocamento 
estático em metros no centro do vão associado à carga “real” de serviço 
p será:
Δp= (p/q)Δq ≈ (p/q) x (18/f1)2/1000 

Será uma boa aproximação (Rayleigh) supor que a elástica (a defor-
mada elástica da viga) devida a um carregamento uniformemente distri-
buído (p ou q) resulta isomorfo (colinear, proporcional) com o 1º modo de 
vibração. 

O segundo modo de vibração resultará não excitável à carga uniforme 
por ser anti-simétrico (modo ortogonal ao carregamento). O 3º modo po-
deria ser excitável de acordo a sua forma modal (simétrica), mas sendo que 
a frequência natural resulta nove vezes maior que a frequência f1 , bastará 
que f1 seja maior que 1,17Hz para que f3 já não esteja exposto a efeitos de 
ressonância relevantes (>10,5Hz).  Sendo assim, resulta certo assumir que 
a resposta é governada unicamente pelo 1º modo de vibração.

Se aplicarmos um tensor de excitação harmônica de amplitude uni-
forme (proporcional a p ou q) com frequência “f”, a amplificação dinâmica 
resultará em:

Onde:

Para diferentes valores de taxa de amortecimento, obteremos amplifica-
ções em ressonância inversamente proporcionais à mesma.
Na figura 12, pode ser visualizado como o efeito de amplificação associado 
ao amortecimento é relevante unicamente no entorno (de largura ≈15%) 
da frequência de ressonância. Além desse entorno, a amplificação depende 
da relação de frequências.
Comecemos por focalizar nossa atenção nos padrões de resposta do pri-
meiro harmônico.

Tabela 4 – Cálculo 
aproximado da freqüência 

natural de uma laje 
simplesmente apoiada

em quatro bordas
r = a/b J

1,00 19,83

1,10 19,81

1,30 19,80

1,50 19,75

1,75 19,66

2,00 19,57

4,00 18,72

8,00 18,01

16,00 17,84

Figura 12 – Efeito de amplificação associado ao amortecimento
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Onde:
r1=f1d/f1
A amplitude de aceleração de resposta associada ao 1º harmônico resultará 
em valor (w1d)2 vezes a amplitude de deslocamento dinâmico DdinH1.   
w1d= 2p f1d= 2p r1 f1

Lembrando que Δp= (p/q)Δq ≈ (p/q) x (18/f1)2/1000, a amplitude de acele-
ração induzida pelo 1º harmônico resultará em:

Analogamente para os harmônicos superiores:

Reassumindo, as componentes harmônicas de aceleração serão:

Sendo:
r1=f1d/f1
r2=f2d/f1=2 f1d/f1
r3=f3d/f1=3 f1d/f1
[AH1]=[AH2]=[AH3]=m/s2

Exemplo de aplicação: A laje do pavimento analisada é simplesmente 
apoiada (unidirecional) de frequência natural 8,1Hz e assume-se que a taxa 
de amortecimento ξ é 3% (0,03).

A situação mais comprometida resultaria de uma excitação com frequ-
ência diretriz 2,7Hz já que atingiria a ressonância do 3º harmônico. 
Resultará: 
r1 =0,33; r2 =0,67; r3 =1
AH1= 2,40(p/q); AH2= 6,13(p/q); AH3= 21,33 (p/q)
Atot≈ [(AH1) 2 + (AH2) 2+ (AH3) 2]1/2 = 22,32 (p/q)

Se quisermos que a aceleração resulte menor que 0,5 m/s2 deverá 
cumprir-se:
(p/q) < 0,022.

Sendo p=20 kgf/m2 (1 pessoa cada 4 metros quadrados) a aceitabili-
dade funcional estará condicionada a que a carga permanente q seja maior 
que 910 kgf/m2

O exemplo anterior aponta ao fato que a resposta de acelerações não 
é governada unicamente pela frequência natural e para certas frequências 
o que determinará a aceitabilidade funcional será a relação entre o peso da 
população é o peso associado à massa solidária.   

Apresentando graficamente (figura 13) os valores de AH1 AH2 AH3 para 
frequência diretriz 2,8Hz em termos de (p/q) para diferentes frequências 
naturais f1, veremos que para os valores onde um dos harmônicos comanda 
a resposta, o resto possui contribuição bem menor.

Se assumirmos a aceleração da superposição como a media geométrica 
(vide justificativa na parte 2 do presente trabalho) obteríamos para a frequência 
diretriz 2,8Hz o seguinte espectro de acelerações de resposta (figura 14).

ESPECTRO PADRÃO DE RESPOSTA
Para achar exaustivamente a aceleração de resposta máxima possível 

de uma estrutura em função da frequência natural teremos que considerar 
a envoltória dos valores máximos das respostas da excitação padrão no 

Figura 13

Figura 14

Figura 15
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domínio das frequências induzidas por todas as frequências diretrizes. Nas 
figuras 15 e 16, os detalhes da construção gráfica dessa envoltória. 

A presença de platôs nos trechos (a), (d) e (f) do espectro tem uma 
interpretação conceitualmente importante:

Se a frequência natural é tal que a estrutura resulta exposta a ressonân-
cia de algum harmônico da excitação, a resposta apresentará amplificações 
nesse harmônico de até 1/2ξ. Portanto, a ressonância poderá acontecer nos 
intervalos quando f1 coincide com a frequência diretriz ou quando coincide 
com um múltiplo dela (duas ou três vezes). Em outras palavras, os casos de 
ressonância acontecem quando r1 ou r2 ou r3 resultam iguais a 1. 

Se a frequência natural f1 estiver entre 2,2Hz e 2,8Hz a frequência diretriz 
crítica será f1d e as contribuições de aceleração associadas aos diferentes har-
mônicos serão de acordo com as relações de frequências: r1 = 1; r2 =2, r3=3.

Se incrementarmos a rigidez (depreciando o incremento de massa asso-
ciada), incrementaremos a frequência natural f1. Mas se fizermos isso sem 
sair do intervalo (2,2Hz < f1 < 2,8Hz), teremos que a aceleração de resposta 
não muda, o que pareceria contradizer a intuição. Se incrementarmos a ri-
gidez de acordo com um fator k>1, teríamos que o deslocamento estático 
devido a qualquer carregamento mudaria (diminuiria) de acordo ao fator 1/k. 
Com isso conseguiríamos que o deslocamento estático associado à carga 
das pessoas mude para Dp*=Dp/k e que a frequência natural seja f1*= f1 k1/2. 
Sendo que não saímos do intervalo de exposição à ressonância do 1º har-
mônico, a ressonância se produzirá para uma frequência maior, mas a am-
plificação crítica continuará sendo de acordo a ressonância (1/2ξ). Ou seja, a 
resposta de aceleração associada ao 1º harmônico será a mesma:
AH1*=(1/2ξ) (Δp*)(4p2 )(f1*)2=(1/2ξ) (Δp/k)(4p2 )( f1 k1/2 )2=
=(1/2ξ) (Δp)(4p2 )( f1 )2 =AH1

De igual maneira, podemos conferir que as contribuições dos outros 
harmônicos se manterão quase sem mudança para todo o intervalo:

Tabela 5

Espessura Flecha f1 A/(p/q) (p/q) Aceleração de resposta

15 5,76 mm 8,25 Hz 22,75 20/475 0,96 m/s2

16 4,99 mm 8,86 Hz 11,57 20/500 0,46 m/s2

17 4,37 mm 9,47 Hz 6,52 20/525 0,25 m/s2

Tabela 6

Espessura Flecha f1 A/(p/q) (p/q) Aceleração de resposta

15 4,79 mm 9,04 Hz 9,05 20/395 0,46 m/s2

Figura 16

Trecho Domínio Expressão Analítica

(a) f1 < 2,8 Hz A = 320 (p/q)

(b) 2,8 Hz <  f1 <  3,7 Hz A = A* (f1) com f1d = 2,8 Hz

f1 = 3,7 Hz A = 28,50 (p/q)

(c) 3,7 Hz < f1 < 4,4 Hz A = A* (f1) com f1d = 2,2 Hz

(d) 4,4 Hz < f1 < 5,6 Hz A = 128 (p/q)

(e) 5,6 Hz < f1 < 6,5 Hz A = A* (f1) com f1d = 2,8 Hz

(f) 6,5 Hz < f1 < 8,4 Hz A = 22,75 (p/q)

(g) 8,4 Hz < f1 A = A* (f1) com f1d = 2,8 Hz

Trecho Domínio Ordenadas espectrais

(a) f1 < 2,8 Hz A = 320 (p/q)

(b) 2,8 Hz <  f1 <  3,7 Hz     f1         A/(p/q)

f1 = 3,7 Hz A = 28,50 (p/q)

(c) 3,7 Hz < f1 < 4,4 Hz     f1          A/(p/q)

(d) 4,4 Hz < f1 < 5,6 Hz A = 128 (p/q)

(e) 5,6 Hz < f1 < 6,5 Hz     f1          A/(p/q)

(f) 6,5 Hz < f1 < 8,4 Hz A = 22,75 (p/q)

(g) 8,4 Hz < f1 f1          A/(p/q)              f1          A/(p/q)             f1          A/(p/q)

2.9 201

3 119

3.1 82

3.2 62

3.3 50

3.4 41

3.5 36

3.6 32

3.7 29

3.8 31

3.9 35

4 43

4.1 54

4.2 73

4.3 104

5.6 128

5.7 108

5.8 80

5.9 60

6 47

6.1 39

6.2 33

6.3 28

6.4 25

8.5 20.61

8.6 17.49

8.7 14.61

8.8 12.39

8.9 10.75

9 9.52

9.1 8.57

9.2 7.83

9.3 7.23

9.4 6.73

9.5 6.31

9.6 5.95

9.7 5.64

9.8 5.37

9.9 5.12

10 4.90

10.1 4.71

10.2 4.53

10.3 4.36

10.4 4.21

10.5 4.06

10.6 3.93

10.7 3.81

10.8 3.69

10.9 3.58

11 3.48

11.1 3.38

11.2 3.29

11.3 3.20

11.4 3.12

11.5 3.04

11.6 2.97

11.7 2.89

11.8 2.83

11.9 2.76

12 2.70
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Ou seja, para uma estrutura cuja frequência natural esteja no interva-
lo de variação do 1º harmônico, a carga permanente (associada à massa 
solidária) da estrutura que garantiria uma aceleração menor de 0,5 m/s2 
deverá ser maior que 384/ξ.

Neste intervalo, para ξ=0,03, o controle de acelerações a valores menores 
que 0,5 m/s2 exigiria que “320(p/q)” fosse menor que 0,5. Sendo p=20 kgf/
m2, q deveria ser maior que “12.800 kgf/m2”. Isso demonstra claramente que se 
alguém projetasse uma estrutura de frequência natural menor que 2,8Hz apta 
para sustentar atividades aeróbicas, tratariam de uma obra faraônica.

Analogamente podemos achar as expressões de aceleração total para os ou-
tros intervalos de ressonância (ressonância com harmônicos superiores). Para isso 
aplicamos as fórmulas deduzidas anteriormente de acordo com os parâmetros:
r1 = 0,50 ; r2 =1,00 , r3=1,50  para  4,4 Hz < f1< 5,6 Hz
r1 = 0,33 ; r2 =0,67 , r3=1,00  para  6,6 Hz < f1< 8,4 Hz

Com o mesmo raciocínio, concluiríamos que a carga permanente mínima 
da estrutura, que garantiria uma aceleração menor de 0,5 m/s2 deveria ser:
154/ξ para 4,4 Hz < f1< 5,6 Hz,
27,2/ξ para 6,6 Hz < f1< 8,4 Hz. 

No caso particular em que  ξ=0,03, a carga permanente mínima da 
estrutura que garantiria uma aceleração menor de 0,5 m/s2 deveria ser:
5140 kgf/m2  para 4,4 Hz < f1< 5,6 Hz,
910 kgf/m2  para 6,6 Hz < f1< 8,4 Hz

Os intervalos “de transição” dos valores de frequência natural são aqueles 
nos quais não existe possibilidade de ressonância com nenhum dos harmônicos 
da excitação padrão. Temos dois intervalos de transição: para  2,8Hz < f1< 4,4Hz 
(trechos b e c do espectro) e  para 5,6Hz < f1< 6,6Hz. Neles quem governa é 
sempre a resposta para uma das frequências diretrizes extremas da excitação.

Sabemos que a ordenada espectral E(f1) é tal que a aceleração à qual 
está exposta a estrutura será (para taxa de amortecimento de 3%):
A(f1) = (p/q) E(f1) 

Se quisermos que, para uma estrutura (com frequência natural funda-
mental f1 e taxa de amortecimento de 3%), a aceleração induzida não ultra-

passe os 0,5 m/s2 com uma população de densidade p=20 kgf/m2 concluirí-
amos que a carga permanente mínima que garantiria isso deveria ser tal que:
A(f1) = (20/ qnec) E(f1) < 0,5 
qnec > 40 E(f1)

Ou seja, bastaria multiplicar as ordenadas espectrais por 40 para obter 
o espectro padrão de qnec.

A extrapolação para taxas de amortecimento diferentes de 3% mudará de acor-
do a locação de f1 no domínio das frequências naturais. Para platôs (intervalos de 
ressonância) podemos assumir que a aceleração real será inversamente proporcional 
à taxa de amortecimento. Nas transições, a mudança é bem menos sensível à taxa de 
amortecimento e podemos assumi-la como quase independente do amortecimento, 
desde que estejamos suficientemente afastados do entorno de ressonância.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO ANALÍTICO SIMPLIFICADO
Consideremos o caso de uma laje maciça de concreto armado (assumi-

remos E=2,5 x 105 kgf/cm2, g=2,5 tf /m3) simplesmente apoiada de vãos 
7,80 m e 6,00 m nas direções X e Y respectivamente. Suponhamos que 
devemos dimensionar a laje (a espessura da mesma) de maneira de garantir 
o desempenho vibracional adequado da mesma para sustentar aulas de 
aeróbica. Consideremos que a sobrecarga permanente real é de 80 kgf/m2.  
Somando a isso 20 kgf/m2 associados ao peso dos participantes da ativi-
dade obteríamos um total de “massa solidaria suplementar” de 100 kg/m2.

Escolhendo a espessura inicialmente como 15 cm teríamos que a massa so-
lidaria total teria associado uma carga equivalente a 0,15 x 2,5+ 0,1= 0,475 tf/m2.
Do modelo analítico estático, a flecha elástica máxima resultará 5,76 mm. 
A frequência natural pode ser estimada:
f1≈19,80/ (5,76)0,5=8,25Hz
De acordo ao espectro padrão para f1=8,25Hz
A(8,25Hz)= 22,75 (p/q)= 22,75 (20/475)=0,96 m/s2>0,50 m/s2

Avaliando diferentes espessuras obteremos (ver tabela 5):
Ou seja, a espessura a ser escolhida para controlar a aceleração de 

resposta por baixo de 0,5 m/s2 deverá ser maior que 16 cm.
Observe-se que se for o caso de não existir a sobrecarga permanente 

de 80 kgf/m2 seria suficiente 15 cm de espessura (ver tabela 6).
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