
Resumo  

O trabalho de investigação apresentado nesta dissertação teve como principais objectivos o 

estudo, a implementação e a aplicação de ferramentas destinadas a efectuar, a partir da 

informação decorrente da realização de ensaios de vibração ambiental, a identificação 

estocástica dos parâmetros modais mais representativos do comportamento estrutural, para 

validar experimentalmente e actualizar modelos numéricos de análise dinâmica.  

Neste contexto, são apresentados os fundamentos teóricos e os passos essenciais da 

implementação de vários métodos de identificação estocásticos, no domínio do tempo e da 

frequência. A exposição é acompanhada por um exemplo, realizado com recurso a rotinas 

desenvolvidas em MATLAB, onde é ilustrada a aplicação de cada um dos métodos.  

Posteriormente, descrevem-se algumas aplicações, que realçam o interesse e eficiência do 

programa desenvolvido, em termos da realização da identificação modal de pontes ou viadutos, 

e que exploram as potencialidades e limitações de cada um dos métodos de identificação. A 

aplicação mais relevante consistiu na realização do ensaio de vibração ambiental da Ponte 

Internacional do Guadiana e subsequente estimação dos seus parâmetros modais, recorrendo 

a diferentes técnicas de identificação.  

Complementarmente, é efectuada uma breve resenha de diferentes abordagens para a 

realização do ajuste de modelos de elementos finitos, com base na caracterização 

experimental do comportamento dinâmico da estrutura, sendo destacada a metodologia que, 

actualmente, se afigura ser uma das mais promissoras para aplicações em engenharia civil.  

Abstract 

The work presented in this thesis aims the study, implementation and application of different 

techniques to perform the stochastic identification of structural modal parameters, from the 

information collected in ambient vibration tests, with the main objective of validate and update 

existent numerical models.  

The theoretical background and the main steps of the implementation of several stochastic 

identification methods, in time and frequency domain, are presented. The explanation is 

accompanied with an example, where the main concepts of the methods are illustrated, using 

routines developed in MATLAB.  

Several applications are presented, in order to enhance the interest and efficiency of the 

developed software, which performs the identification of bridges and viaducts, and to study the 

advantages and drawbacks of the described identification methods. The most relevant 

application concerns the ambient vibration test of the International Guadiana Bridge. From the 



collected database, it was possible to identify the modal parameters of the structure, using 

different techniques.  

Additionally, it is made a brief presentation of different procedures to perform the finite element 

model updating, using the information extracted from dynamic tests. The technique, that is 

supposed to be the most suitable for civil engineering applications, is described in more detail.  


