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RESUMO

A nanotecnologia é um campo das ciências aplicadas, dedicado ao controle e manipulação de matéria
com uma escala menor que um micrómetro. É no seu âmbito que surge o desenvolvimento e uso de
dispositivos, cujos componentes são dependentes de efeitos electrónicos, podendo mesmo implicar a
manipulação individual de átomos. Um exemplo ao qual este tipo de tecnologia se reporta é o caso da
indústria de produção de chips, cujos equipamentos podem ser cerca de cem vezes mais sensíveis do
que os utilizados num edifício corrente. A título de curiosidade, o processo para formar um circuito
integrado completo envolve uma técnica designada por fotolitografia, cuja viabilidade total do
processo pode ser afectada em grande escala por problemas relativos a vibrações e ruídos. É neste
contexto que surge o item fulcral no qual este estudo se vai incidir, isto é a indução de vibrações de
baixa frequência em edifícios sensíveis.

Usualmente um edifício de investigação cientifica altamente sensível a micro vibrações é
caracterizado por ser constituído por laboratórios providos com diversos instrumentos e equipamentos
sensíveis a vibrações e ruídos ambientais, requerendo consequentemente medidas de mitigação que
permitam a condução natural das tarefas laborais, por forma a não serem prejudicadas por factores
externos. No âmbito de cumprir o objectivo principal da dissertação, foi recriado um modelo 2D, de
um edifício sensível, cuja principal fonte de impacto vibratório é determinada pelo tráfego rodoviário
que se sucede numa via localizada nas suas proximidades. Posteriormente, através do estudo do modo
de propagação das ondas induzidas até ao local receptor predefinido, foi intuito deste trabalho
determinar a velocidade de chegada destas ondas aos laboratórios, averiguando se estas cumpriam os
critérios genéricos de vibração aplicáveis de acordo com a tipologia de actividade prevista para cada
laboratório.

No âmbito da presente dissertação, pretendeu-se igualmente inferir sobre a influência das
irregularidades existentes nos pavimentos na propagação das vibrações, através da criação de três
cenários alternativos. Fez-se ainda variar o número de veículos a circular, avaliando a forma como o
aumento da solicitação actuava sobre as vibrações que se faziam sentir ao nível dos laboratórios.

Este estudo foi comportado através de uma modelação numérica, com recurso ao software de análise
estrutural Ansys, que facultou a determinação do modo de propagação das ondas induzidas pelo
tráfego rodoviário, através do solo e até à estrutura onde se encontram implantados os laboratórios.

Numa primeira fase são destacados alguns conceitos teóricos, fundamentais para a compreensão dos
princípios segundo os quais é baseado o modelo elaborado. Estes mesmos permitem entender a
metodologia de cálculo utilizada pelo programa, facultando assim uma melhor percepção dos
resultados obtidos.

Numa segunda fase, foi efectuada a modelação numérica em 2D e o estudo do comportamento
dinâmico dos dois sub-sistemas solo/ estrutura face a presença de vibrações rodoviárias. Durante este
ponto foram levadas a cabo algumas simplificações que tornam o modelo susceptível de ser analisado,
com o intuito de aproxima-lo com um caso real. Foi igualmente propósito deste estudo, desenvolver
uma crítica construtiva da modelização face ao que realmente poderia ocorrer na realidade, avaliando
ainda possíveis disparidades de valores obtidos para as velocidades.

PALAVRAS-CHAVE: vibração induzida de baixa frequência, tráfego rodoviário, edifícios sensíveis,
análise numérica.
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ABSTRACT

Nanotechnology is a branch of applied sciences that studies the control and manipulation of matter on
an atomic and molecular scale. In this perspective rises up the develop and use of electronic devices
capable of individual atomic manipulations. The industry of chips production is just one of the many
examples using equipments up to 100 times more sensitive than the ones used in a normal building. As
a curiosity, the process of making a full integrated circuit involves a technique named fotolitography
which can be widely affected by noise and vibration problems. In this context, urges the essential item
that is focused in this study, the induction of low frequency vibrations in sensitive buildings.

Usually a scientific research building, highly susceptible to micro vibrations, is characterized by
having in its laboratories a wide range of instruments and equipments sensitive to vibrations and
environmental noises, requiring because of that mitigation measures to allow the correct execution of
the labor tasks and avoid influence of external factors. To achieve the main objective of this thesis it
has been done a 2D model of a sensitive building, which main noise source comes from the car traffic
of a nearby road. A test to certificate if the waves fulfilled the requirements of the generic applicable
vibrations in the labor activities performed by each lab was done by studying the way of propagation
of the waves from the source to the destiny.

It was also a goal of this thesis to determine the influence of the existing irregularities in the pavement
to the propagation to the waves by using 3 alternative scenarios. Besides that the number of vehicles
circulating was also a variable of the model correlating the increase of solicitation and the levels of
vibrations in the laboratories.

This was a study completely based on a numeric model, using the structural analysis software Ansys,
that conducted the propagation of waves from the traffic through the soil until the final structure where
the labs were implemented.

In the first phase some of the fundamental theoretical concepts, necessary for the comprehension of
the principles behind the model, are highlighted. These are the structural concepts used on the
calculations done by the program and allow us to understand better the results.

In the second phase, the 2D numerical modulation was performed and the study of the dynamic
behavior of both sub-systems (soil/structure) facing traffic vibrations was calculated. In this step some
simplifications were done, allowing the case to be analyzed and make it more similar to a real case.
Was also one of the objectives in this study, to develop a constructive criticism in the modulation used
facing what can really happen in reality, evaluating possible disparities of values on the velocities
obtained.

KEYWORDS: low frequency induced vibration, road traffic, sensitive buildings, numeric analysis
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1
INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Hoje em dia o bem-estar da sociedade tem-se tornado num factor preponderante e mesmo
condicionante no desenvolvimento de alguns projectos, pelo que é cada vez mais prática comum
recorrer a normas específicas no âmbito de proporcionar conforto no interior de determinados edifícios
susceptíveis a perturbações. Esta quantificação dos distúrbios induzidos por fontes externas ou
internas aos edifícios, é realizada através da análise dinâmica dos sistemas envoltos, desde a fonte, ao
caminho de propagação, até à estrutura receptora. No caso de determinados edifícios designados
“especiais”, tais como hospitais e laboratórios de investigação, este factor torna-se mesmo decisivo
para que o desempenho das actividades no seu interior ocorra sem risco de danificação dos produtos
neles desenvolvidos. Actualmente, com a entrada da electrónica na era da nanotecnologia, os
componentes electrónicos comportam-se de um modo diferente do convencional necessitando de
controlos cada vez mais exigentes no que concerne às variações da temperatura e fundamentalmente
no controlo de vibrações e ruídos.

É neste âmbito que a engenharia estrutural torna proeminente o estudo dinâmico das estruturas numa
das muitas fases de dimensionamento de um projecto desta envergadura. Esta condicionante de
projecto, predefinida de acordo com os critérios de genéricos de vibração, visa preconizar limitações a
impor no projecto de edifícios dotados de equipamentos sensíveis. Apesar destas limitações não
constituírem nenhuma norma, instituem uma boa recomendação caso os equipamentos sensíveis não
facultem tal informação provinda do fabricante.

O cerne do problema envolto nas vibrações induzidas encontra-se obviamente na fonte que origina o
fenómeno propriamente dito, pelo que se torna fulcral a sua predeterminação. As fontes de vibração
que podem ser causa de tais perturbações subdividem-se em:

i) internas: induzidas por equipamentos instalados, pessoas que caminham, tráfego interno, etc.
ii) externas: tráfego rodoviário e ferroviário, vento, etc.

No caso em estudo, o tráfego rodoviário, nomeadamente o desenvolvido pelos veículos mais pesados,
foi determinado como a fonte com maior impacte vibratório. Por seu turno, o estudo das excitações
internas, induzidas pelas instalações que criam o ambiente propício ao desenvolvimento da
nanotecnologia, apesar de muitas vezes serem motivo de preocupação, não foi contemplado neste
trabalho visto envolver técnicas que não abrangem os objectivos propostos. Partiu-se portanto do
princípio que equipamentos utilizados nas “cleanrooms”, tais como compressores, bombas,
equipamentos de refrigeração, ventiladores, etc, com propensão a gerar vibrações e ruídos, se
encontram isolados.
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A vibração induzida por tráfego rodoviário comporta uma certa complexidade na sua modelação,
nomeadamente na sua quantificação enquanto modelo de cargas uniformemente distribuídas que
variam ao longo do tempo. Inicialmente foi elaborada uma pesquisa sobre os factores internos e
externos aos veículos influentes e preponderantes na quantificação das forças que o permitem modelar.
Assim tendo por base estudos elaborados por alguns autores, foi possível apreender o modo como
estes podem ser recriados e posteriormente modelados.

Posteriormente à modelação da acção dinâmica foi necessário estudar o modo de obtenção de um
modelo envolvendo o edifício “sensível” bem como todo o terreno envolto na propagação das
vibrações. Consequentemente foi fundamental estudar a geometria do solo e do edifício e conhecer
quais os parâmetros mecânicos inerentes a cada um dos materiais. Um dos factos que torna possível a
concretização de tal análise passa pela implementação de condições fronteira. Estas tornam-se mesmo
imprescindíveis dotando os resultados de valores coerentes, pelo que se torna fundamental entender o
seu desempenho e modo de representação, concisamente descritos no capítulo 4.

Ainda assim foi fulcral na presente dissertação tornar o modelo susceptível da obtenção de resultados
fiáveis, tendo em conta que apesar do modelo apresentado ser em 2D, muitas vezes, por rapidez de
processamento de dados pelo computador são adoptados com grande sucesso por parte dos resultados
obtidos. Aliado a este factor, estes presenteiam igualmente a vantagem de não se desviarem
significativamente dos modelos efectuados em 3D.

Do ponto de vista metodológico, o estudo do problema contém três fases fundamentais: a geração das
forças e respectiva interacção com a estrada; a fase de propagação através do pavimento e do solo; e
por último a fase de recepção da excitação por parte do edifício.

Quanto ao solucionamento do problema enquanto análise dinâmica, este pode ser realizado
analiticamente ou numericamente por um lado, ou de um modo empírico ou semi-empirico por outro.
No caso em estudo a análise, à qual se submeteu o modelo a gerar, foi a regida por um processo
numérico cuja resolução foi conseguida através do programa de elementos finitos ANSYS.

1.2. OBJECTIVOS

São apresentados como objectivos da presente dissertação, a modelação numérica de um edifício
constituído por laboratórios altamente sensíveis a microvibrações, e do terreno envolvente desde a
faixa de rodagem pela qual circulam os veículos pesados. Tornou-se ainda imprescindível contemplar
uma zona sobrejacente do terreno envolto a este sistema, para que a propagação das ondas vibratórias
não fosse perturbada pela presença de fronteiras nas imediações dos limites das zonas a analisar.

A estratificação e características do terreno determinam um factor preponderante no modo de
propagação das ondas, pelo que se tornou relevante analisar as interferências que estas mudanças
podem influir na resposta da estrutura.

A simulação da circulação de veículos pesados, teve como intuito final analisar e quantificar as
velocidades das vibrações que podem ocorrer na estrutura, comparando posteriormente com os valores
fornecidos pelos critérios genéricos de vibração, avaliando ainda de que forma varia a velocidade com
o acréscimo de veículos a circular na via e com o nível de qualidade do pavimento.

Pretendeu-se ainda desenvolver a aptidão de transpor um caso real para um modelo, utilizando como
recurso o software de elementos finitos ANSYS.
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A análise de sensibilidade dos resultados, posterior necessidade de correcções e capacidade de arguir
face as discrepâncias existentes entre os resultados dos diferentes cenários, instituiu igualmente um
dos objectivos da presente dissertação.

1.3. ORGANIZAÇÃO EM CAPÍTULOS

O presente trabalho apresenta-se organizado segundo 7 capítulos durante os quais é desenvolvida a
problemática das vibrações de baixa frequência induzidas por tráfego rodoviário em edifícios
sensíveis.

No capítulo 1 é apresentado introdutoriamente o tema proposto para o desenvolvimento da tese,
explicitando o âmbito em que surgem as vibrações de baixa frequência e o porquê da necessidade do
seu estudo. Referem-se consequentemente quais os efeitos que estas podem introduzir. Expõe-se
igualmente o modo como o problema foi solucionado através da modelação numérica.

Por seu turno no capítulo 2 apresentam-se estudos elaborados por alguns autores no campo das
vibrações de baixa frequência, abordando o mecanismo de excitação, o modo como as vibrações se
propagam no solo, e as possíveis sequelas na estrutura receptora. São enunciadas algumas das medidas
mitigadoras às quais se podem recorrer de modo a precaver situações indesejáveis. É igualmente neste
capitulo que se pode conhecer qual o critério genérico de vibração e respectiva aplicabilidade de
acordo com o tipo de actividade desenvolvida nos edifícios.

O capítulo 3 trata a informação que pretende caracterizar o edifício “sensível”, desde a respectiva
localização do edifício face à via onde circulam os veículos, à apresentação da estrutura e descrição da
tipologia dos laboratórios que se pretendem para análise, bem como dos respectivos critérios
aplicáveis.

Quanto à metodologia de análise adoptada, a sua justificação é facultada ao longo do capítulo 4. Os
aspectos teóricos envoltos na análise do modelo adoptado permitem entender o modo como uma
análise numérica de um modelo de elementos finitos pode ser realizada. Neste capítulo é focado o
método de Newmark, um método de integração directa, segundo o qual o programa ANSYS baseia a
sua metodologia de cálculo durante uma análise transitória. A explicação das condições fronteira, da
descritização do domínio e do amortecimento implementados no modelo desenvolvido são também
alvo de breve reflexão teórica neste capítulo.

O capítulo 5, visa explicitar a “passagem” de um caso real para o modelo, fornecendo a informação à
qual se recorreu para tal concretização. Este capítulo inclui ainda a forma como foram obtidas as
cargas que induzem a excitação no sistema a partir das parcelas correspondentes à componente estática
e à componente dinâmica.

A análise e apresentação dos resultados obtidos, expostas ao longo do capítulo 6, resultaram nalgumas
ilações extraídas a partir das comparações entre os diferentes cenários simulados.

Por último o capítulo 7, reservado às conclusões, permite inferir através das comparações entre os
diferentes cenários avaliados sobre a influência da alteração dos parâmetros referentes às
irregularidades do pavimento das vias através da qual circulam os veículos, ou do aumento da
solicitação do sistema quando submetida a uma acção dinâmica redobrada. De acordo com os critérios
genéricos de vibração e por comparação destes com os valores obtidos para as velocidades de chegada
à estrutura receptora, pôde-se inferir sobre os motivos para o seu incumprimento.
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2
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. INTRODUÇÃO

Ao longo deste capítulo são incluídos alguns dos estudos e pesquisas que têm vindo a ser elaborados
no âmbito da indução de vibrações de baixa frequência. Muita da informação envolta permitiu uma
melhor compreensão sobre alguns conceitos cingidos à forma de propagação das vibrações.

Em primeira instância o problema genérico é apresentado como subdivido em três fases fundamentais,
isto é, a fonte de vibração/excitação, o modo de propagação e a sua recepção por parte do edifício,
figura 2.1.

Um dos tópicos incluídos pretendeu uma compreensão teórica acerca da fonte de excitação, bem como
o seu modo de propagação através do solo. De um modo generalizado, o contacto do veículo com as
irregularidades da superfície da estrada induz carregamentos dinâmicos no pavimento que por sua vez
geram ondas que se propagam no solo, atingindo eventualmente as fundações de edifícios adjacentes.

Fig.2.1. – O problema de interacção dinâmica estrada – solo – estrutura [12]

Por último, e focando o caso em estudo, são apresentadas algumas das medida de mitigação correntes,
que providenciam o cumprimento de um bom funcionamento da estrutura quando submetida a
vibrações, bem como as delimitações especificadas pelo critério genérico de vibração.
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2.2. VIBRAÇÕES INDUZIDAS POR TRÁFEGO RODOVIÁRIO EM EDIFÍCIO SENSÍVEIS

2.2.1. MECANISMO DE EXCITAÇÃO

As vibrações induzidas pelo tráfego rodoviário, apesar de na maioria dos casos não ocasionarem danos
estruturais, têm como efeito, tal como foi enunciado previamente, a perturbação da calibração de
alguns equipamentos alojados em edifício especiais ou mesmo, se a sua magnitude tomar proporções
maiores, chegar a causar desconforto para populações residentes nas proximidades da sua fonte de
excitação.

Considerando um veículo a circular numa faixa de rodagem, este pode ser simulado por uma força
constante igual ao seu peso movendo-se a uma velocidade constante (v), que em cada instante de
tempo (t) se encontra numa determinada posição (x) do perfil correspondente à trajectória que
descreve. Os efeitos dinâmicos que suscitam os movimentos vibratórios devem-se a inúmeros factores
dos quais se destacam os factores relacionados entre as forças dinâmicas produzidas pelos pneus dos
veículos, em especial pelas suspensões, e as irregularidades da superfície do pavimento, podendo
mesmo ser 50% a 80% superiores às forças estáticas. Estas irregularidades são, à priori, resultantes do
processo construtivo, e vão sendo agravadas pela exploração a que se encontram submetidos. Devido à
dificuldade de quantificar estas acções dinâmicas é habitual recorrer a acções estáticas equivalentes
majoradas por um factor de amplificação dinâmica que tem em conta os efeitos dinâmicos [1].

Cantieni, em ensaios dinâmicos efectuados pelo EMPA em pontes na Suíça, concluiu, por análise dos
resultados, que as pontes com pavimento irregular apresentavam maiores amplificações dinâmicas.
Este autor realizou outros estudos mais tarde, desta vez na ponte Deibuel (Suíça), onde
propositadamente foram preparados dois pavimentos classificados, de acordo com as suas
irregularidades, pela proposta da comissão ISO/TC 108, como médio, o pavimento A, e como bom, o
pavimento B. O gráfico que se segue, adaptado de Cantieni, permite averiguar quais os efeitos que as
irregularidades, existentes nos pavimentos, podem induzir na amplificação dinâmica [1].

Na interpretação do gráfico é necessário ter em conta que este se refere ao deslocamento de um
veículo numa ponte pelo que, durante o seu deslocamento, a ponte deforma-se modificando o perfil
inicialmente horizontal, existindo consequentemente um deslocamento relativo da suspensão, figura
2.2. No caso do deslocamento dos veículos noutros locais, que não uma obra de arte, este
deslocamento relativo não ocorre desta forma. Caso o pavimento se encontre assente sobe o solo, o
deslocamento relativo que sucede, entre este e o veículo, é praticamente desprezável.

Fig. 2.2 – Amplificação dinâmica relativa ao deslocamento vertical do tabuleiro da ponte Deibuel medido pelo
transdutor WG22 (adaptado de Cantieni (1992)) [1]



Vibrações induzidas em edifícios sensíveis devidas ao tráfego rodoviário

7

Em 1989, Drosner et al num estudo paramétrico da resposta dinâmica do sistema ponte-veículos
concluíram, entre outras aferições não tão relevantes para o caso da presente dissertação, que o
espectro das forças de interacção dinâmica é determinado pelas propriedades dinâmicas do veículo e
pelas irregularidades do pavimento. Concluíram ainda que a dispersão das amplificações dinâmicas
pode ser muito elevada para a mesma qualidade de pavimento e tipo de veículo, que se justifica pelo
facto de um determinado espectro de potência de irregularidades poder originar um número infinito de
perfis de irregularidades, reproduzindo cada um deles um resultado diferente [1].

Por seu turno, os parâmetros relativos aos veículos influentes na quantificação das componentes
dinâmicas e estáticas das forças exteriores a aplicar ao sistema são, o seu peso bruto (W), a velocidade
(v) e a distância (D) entre o eixo dianteiro e o conjunto de eixos traseiros. É necessário considerar
ainda que, relativamente ao peso, as repartições deste têm um carácter bimodal referentes à circulação
de camiões carregados ou descarregados, sendo que no entanto é habitual adoptar apenas o caso mais
desfavorável aquando a realização de estudos deste género, figura 2.3. Quanto às distâncias entre eixos
é comum adoptar um valor máximo e um valor mínimo. Por sua vez a velocidade, enquanto parâmetro
muito variável, é assumido por vezes, como uma distribuição normal caracterizada pelo valor normal e
pelo respectivo desvio padrão, no entanto uma forma corrente de adopção é envergar por um valor
aproximado da velocidade de circulação imposta nessa mesma via [1].

Estudos realizados por Hwang, permitiram inferir que a amplificação dinâmica diminui com o
aumento do peso do veículo, e que é igualmente menor aquando a circulação de dois camiões que
aquando a circulação de apenas um camião. Por sua vez, estudos elaborados por Broquet e Borquet et
al, apresentaram resultados, de um estudo paramétrico que pretendia a avaliação de factores de
amplificação dinâmica em lajes de tabuleiros de betão armado, que corroboram não só as conclusões
inferidas por Hwang, mas também as constatadas por Drosner, concluindo ademais que a velocidade
de circulação dos veículos não é conotada como um factor que influencia relevantemente os DAFs [1].

Fig.2.3 – Modelos dinâmicos e repartição do peso bruto de camiões: a)simples; b) articulado [1]

Como conclusão pode-se inferir que inúmeros são os parâmetros que influenciam a vibração induzida
pelo movimento dos veículos. Desde as irregularidades existentes no pavimento da via de circulação, a
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inúmeras características intrínsecas aos veículos como o seu peso bruto e respectiva repartição, ou a
distância entre os seus eixos traseiros e dianteiros, ou mesmo o seu tipo de suspensão. Estudos
inferiram ainda que existe uma discrepância significativa do valor dos factores de amplificação
dinâmica caso as suspensões sejam pneumáticas ou de lâminas de aço. Assim, os camiões equipados
com suspensões pneumáticas, para além de providenciarem uma menor frequência de vibração para as
caixas dos camiões, facultam à priori uma menor amplificação dinâmica. No entanto, caso a
velocidade de circulação seja elevada e o pavimento da estrada apresente características muito
deterioradas, o nível de amortecimento fornecido pelas suspensões de lâminas de aço revela-se mais
elevado [1].

Uma vez conhecidas alguns dos factores influentes nas vibrações induzidas pelo tráfego rodoviários,
considerou-se particularmente interessante ter uma noção do modelo representante do veículo
propriamente dito.

Hoje em dia têm sido desenvolvidos estudos teóricos que explicam, de acordo com leis matemáticas e
físicas, o comportamento dinâmico do veículo através de modelações. Idealmente, e segundo
Gillespie, o estudo da dinâmica vertical de um veículo pode ser efectuado com recurso a um modelo
de um quarto do veículo, de acordo com a equação 2.1 e 2.2. Este modelo é constituído por uma massa
suspensa por intermédio de uma associação paralela entre uma mola e um amortecedor cuja interacção
com o solo é dada através de uma segunda massa (correspondente a um dos pneumáticos), figura 2.4
[2].

Fig.2.4 – Modelo linear de um quarto de um veículo segundo (adaptado de Gillespie – Modelo de massas
suspensas (2GL) [2]

zr: deslocamento imposto pela estrada;

zu: deslocamento da massa não suspensa;

zs: deslocamento da massa suspensa;

Ms: massa suspensa;

mu: massa não suspensa; massa do veiculo situada abaixo do sistema de suspensão (eixo, pneus, etc.);
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ks: rigidez da suspensão;

cs: amortecimento da suspensão;

kt: rigidez vertical dos pneumáticos.

̈ = ã + ã (2.1)

̈ = − ã − ã (2.2)

Este modelo tem a característica de apresentar propriedades lineares, no entanto as propriedades da
suspensão dos veículos não são lineares, sendo consequentemente dependentes do movimento do
veículo, pelo que há necessidade de estabelecer, para os modelos não lineares, a posição de equilíbrio
para as curvas características das molas da suspensão [2].

Usualmente as frequências predominantes incidem sobre dois intervalos, entre 1,5 e 4 Hz,
correspondentes a modos de vibração que envolvem os movimentos das caixas dos veículos sobre as
suspensões e pneus, e entre 10 e 14 Hz, correspondentes às vibrações dos eixos dos veículos [1], pelo
que na análise dinâmica deve-se ter especial incidência sobre tais frequências, comparando com os
modos de vibração do sistema constituído pelo solo-estrutura.

2.2.2. PROPAGAÇÃO DAS VIBRAÇÕES NO SOLO

A propagação das vibrações induzidas pelo tráfego a partir da fonte depende da distância que estas têm
que percorrer até à estrutura receptora, das suas frequências de vibração, da topografia entre o emissor
e o receptor, e de características geotécnicas do terreno.

É através do movimento das partículas existentes nos diferentes estratos do terreno que a vibração se
propaga a partir da fonte. Apesar da complexidade que envolve este fenómeno, a modelação do solo é
na maioria dos estudos tomada como um meio elástico e isotrópico, através do qual se podem
propagar dois tipos de ondas, as designadas por ondas de corpo ou de volume, ondas P e ondas S, e as
ondas superficiais, ondas Rayleigh e ondas Love. As ondas P são as primeiras a chegar devido à sua
maior velocidade de propagação, são longitudinais e fazem as partículas vibrar na direcção paralela à
da onda, provocando alternadamente compressão e distensão. Por sua vez as ondas S são ondas
transversais, pelo que o solo é deslocado perpendicularmente à direcção de propagação, no entanto não
provocam alteração de volume mas sim alterações morfológicas. Estas estão intimamente ligadas ao
módulo de distorção, já que através da medição da sua velocidade de propagação é possível quantificar
G0, equação (2.3).

= (2.3)

ρ: massa volúmica [kg/m3]

νs: velocidade de propagação das ondas S [m/s]
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O módulo de distorção máximo ou inicial, G0, institui um parâmetro fundamental na caracterização do
estado do solo no domínio das pequenas deformações, em que o solo apresenta um comportamento
quase elástico e linear.

Fig.2.5 – Modo de propagação das ondas Rayleigh

As ondas Rayleigh, são as ondas mais importantes no âmbito da propagação de vibrações induzidas
pelo tráfego, já que são superficiais e portadoras de grande parte da energia. Segundo Miller & Pursey
[3], estas são portadoras de cerca de 67% da energia na superfície de um solo isotrópico e homogéneo.
A sua produção dá-se através da interacção entre as ondas P e a componente vertical das ondas S com
o solo. Apresentam como características um deslocamento mais lento que as ondas de corpo, baixas
frequência, longa duração e grande amplitude. As partículas devido à sua acção, movem-se
descrevendo uma órbita elíptica, sendo que a componente vertical do movimento é maior que a
componente horizontal, figura 2.5 e figura 2.6.

Obviamente que parte da energia envolta no processo de propagação das ondas é absorvida pelo
amortecimento inerente às propriedades materiais do estratos do solo. Segundo Nelson e Saurenman
[5], a atenuação da propagação das ondas num meio linear elástico, semi-infinito é dada pela equação
(2.4).

= ( ) (2.4)

v0: velocidade da partícula no local emissor;

r0: distância da fonte ao ponto de referência;

r: distância da fonte ao receptor;

n: capacidade de atenuação geométrica, quadro 2.1;

α: factor de amortecimento material, quadro 2.2.
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Quadro 2.1 – Atenuação geométrica n [5]

Tipo de Onda Excitação pontual Excitação uniformemente
distribuída

S 1 0,5

P 1 0,5

Rayleigh 0,5 1

Love 0,5 1

Quadro 2.2 – Factor α para o amortecimento material [5]

Tipo de solo Atenuação do solo – α

[m-1]

Argilas saturadas 0,04 – 0,12

Areias e siltes 0,04

Fig.2.6 – Modos de propagação das vibrações no solo [7]

Tal como foi referido, a amplitude da vibração é claramente influenciada pelo tipo e estratificação do
solo. Para cargas dinâmicas, a vibração do solo é maior para as frequências naturais locais, oferecendo
consequentemente uma resistência mínima e uma maior resposta dinâmica. Comparando o fenómeno
de propagação de uma onda entre um solo brando ou um solo rijo, nos primeiros, por apresentarem um
maior amortecimento natural e atenuação inelástica, sucede um decrescimento na frequência de
vibração. Esta capacidade de absorção das ondas por parte dos solos brandos, deve-se à sua menor
rigidez material. No entanto, por vezes, pode ocorrer uma maior amplificação das vibrações provindas
das descontinuidades, designadamente dos contrastes de impedância (igual ao produto da densidade do
meio pela velocidade de propagação das ondas) entre as várias camadas e um substrato rochoso [13].
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Quanto à modelação de um solo submetido a vibrações, esta, apesar da sua heterogeneidade, pode ser
levada a cabo considerando-o um meio elástico e homogéneo, constituído por vários estratos com
distintas propriedade, das quais se salientam, o coeficiente de Poisson, e o módulo de distorção G0. Na
tabela que se segue, quadro 2.3, pode-se observar qual o modelo de comportamento do solo a adoptar
de acordo com o fenómeno a estudar. O modelo analisado na presente dissertação é regido por um
comportamento linear elástico, já que o estudo da propagação das ondas no solo induz deformações
por corte de muito reduzidas dimensões. De acordo com este comportamento, a rigidez ao corte do
solo é caracterizada pelo módulo de distorção máximo ou inicial, Gmáx ou G0.

Quadro 2.3 – Mudança no comportamento do solo com a deformação por corte e modelação correspondente
(Ishihara) [3]

Deformação
por corte

10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1

Fenómeno Propagação de ondas,
vibrações

Assentamentos
diferenciais,

fissuras

Escorregamento,
compactação, liquefacção

Características
mecânicas

Elástico Elasto-Plástico Rotura

Propriedades Módulo de distorção, Coeficiente de
Poisson, Amortecimento material

Ângulo de fricção, coesão

Modelo do
comportamento
do solo

Modelo Linear Elástico Modelo linear
equivalente

Modelo cíclico não-linear

Teoricamente, de acordo com o comportamento linear elástico, seria de esperar que não ocorresse
dissipação de energia, no entanto, e segundo Hall & Richart [3], está comprovado que existe sempre
alguma dissipação, pelo que o amortecimento material nunca é nulo.

Um outro factor condicionante na velocidade e modo de vibração do sistema, quando submetido a uma
acção dinâmica, assenta no fenómeno de refracção e reflexão das ondas na interface existente na
transição entre dois estratos. A reflexão consiste no retorno da energia incidente em direcção à região
de onde ela é oriunda ao entrar em contacto com a interface, já a refracção consiste na passagem da
energia de um meio para o outro, atravessando a interface de separação. A direcção e amplitude
relativa das ondas produzidas na interface das duas camadas dependem da direcção da onda incidente
na interface (Lei de Snell) e da velocidade de propagação e densidade dos distintos estratos.

2.2.3. RECEPTOR - ESTRUTURA

As vibrações transmitidas através do solo para a estrutura, desde as fundações até aos restantes
elementos resistentes, dependem igualmente de inúmeros parâmetros característicos dos materiais
constituintes do edifício, bem como do grau de hiperestaticidade e modo de ligação executado entre os
diferentes elementos.

No caso das vibrações induzidas pelo tráfego rodoviário os únicos problemas a aferir estarão
certamente relacionados com os eventuais distúrbios causados nas populações, residentes nas
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proximidades do local onde são suscitadas as excitações, ou na perturbação do desempenho de
determinadas actividades que envolvem instrumentos/equipamentos altamente sensíveis. Quanto ao
potencial dano do edifício, não é usual a sua ocorrência, visto tais vibrações não serem suficientes para
tal efeito, podendo no entanto ser muitas vezes associados a outros processos de deterioração ou de
fadiga.

2.3. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Existem vários métodos que reduzem as vibrações induzidas pelo tráfego, implementando medidas
tais como o isolamento da fonte, a interrupção do caminho de propagação ou o isolamento do receptor,
isto é do edifício.

No caso de edifícios correntes cujos limites de vibração se verificam ser bem mais tolerantes que no
caso de um edifício “sensível”, muitas das vezes as soluções e estratégias de prevenção que reduzem
as vibrações passam pela realização regular do mantimento dos pavimentos das faixas rodoviárias, ou
pelo melhoramento do solo, ou mesmo através do aumento da distância entre as estradas e os edifícios
e ou do controlo da velocidade dos veículos [6].

Segundo Osama Hunaidi [6], as medidas acima referidas que se revelam mais eficazes são
efectivamente as que actuam directamente no caminho de propagação das ondas, isto é, no solo. Estas
podem ser conseguidas através do melhoramento das características do solo ou da realização de
trincheiras vazias ou preenchidas, figura 2.7. O melhoramento do solo abaixo da fonte emissora, isto é,
abaixo das faixas de rodagem, pode ser conseguido com recurso a técnicas de tratamento do solo que
utiliza equipamentos mecânicos para misturar o solo existente com ligantes (ex. cimento) – deep
mixing techniques. Quanto às trincheiras, estas apesar de serem dispendiosas no caso de edifícios
correntes, devido à sua notória eficiência a sua aplicabilidade pode ser justificada para edifícios com
maiores restrições no campo das vibrações, tais como hospitais ou infra-estruturas de alta tecnologia.
Segundo Ahmad & Al Hussaini [5], nas trincheiras preenchidas, ao invés das trincheiras vazias, tanto
a distância à fonte como a profundidade que lhe é incutida são fundamentais na eficiência que
importam como medida de mitigação. Este afirma mesmo que a profundidade que esta deverá ter é de
1,2 vezes o comprimento da onda Rayleigh no solo.

Fig.2.7 – Ilustração esquemática de uma trincheira vazia [6]

Gonçalves [4] demonstra mesmo que a eficácia do recurso às trincheiras como medida de mitigação
contorna eficazmente problemas associados a elevadas velocidades quadráticas médias que se fazem
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sentir nas estruturas receptoras, quadro 2.4. Segundo este autor, a implementação de tal medida reduz
em cerca de 80% a velocidade quadrática média na base do edifício para o caso das vibrações
induzidas por tráfego ferroviário.

Quadro 2.4 – Eficácia do recurso às trincheiras como medida de mitigação [4]

Com ou sem
trincheira

Solo (MPa)
Velocidade do
comboio TGV

(km/h)

3D

Nó 18

Velocidade rms
(mm/s)

%

Sem 100

350

1,6
77,5%

Com 100 0,36

Sem 200 0,53
81,13%

Com 200 0,1

Quanto ao isolamento das fundações do edifício, este pode constituir uma medida a implementar
consoante a funcionalidade que o mesmo desempenhe, já que em apenas alguns casos de edifícios
públicos se justifica o elevado custo comportado por tais sistemas. Neste método, o edifício é
considerado uma estrutura rígida suportada por um determinado número de molas e amortecedores. De
acordo com o conceito de isolamento de base o edifício é “separado” das componentes horizontais do
movimento do solo através da interposição de uma camada com baixa rigidez horizontal entre a
estrutura e a fundação, reduzindo consequentemente a frequência própria de vibração, figura 2.8.

Fig.2.8 – Isolamento de base – Sistema Passivo [28]

No caso do edifício “sensível” analisado, a medida de mitigação adoptada consiste num
ensoleiramento com 2 metros de altura, designada de slab-on-grade. Esta laje de betão serve como
fundação da estrutura e na sua concepção não é deixado qualquer espaço entre esta e o solo. Esta
apresenta como característica principal uma elevada rigidez segundo a direcção horizontal que lhe
permite a atenuação da componente horizontal do movimento induzido. Segundo Hal Amick, Tao Xu,
e Michael Gendreau [9], o movimento de uma fundação rígida quando submetida a uma onda que se
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propaga através do solo, é de certa forma atenuado pelo comprimento médio das ondas em função do
quociente comprimento da base da laje – comprimento de onda, figura 2.9. Por outro lado a sua
flexibilidade moderada segundo a direcção vertical, faz com que haja necessidade de recorrer à sua
rigidez à flexão devida à componente vertical do movimento. Ainda segundo estes, a dependência da
rigidez à flexão face a espessura do ensoleiramento faz com que o solucionamento esteja na atenuação
da componente vertical do movimento através do aumento desta mesma dimensão.

Fig.2.9 – Atenuação provocada pelo comprimento médio das ondas para uma fundação de rigidez infinita na
direcção de propagação da onda [9]

2.4. CRITÉRIO GENÉRICO DE VIBRAÇÃO

Os limites das vibrações no que concerne aos efeitos sobre os ocupantes, de determinada tipologia de
edifício, apresentam-se dispostos na norma ISO 2631 como função da frequência e tempo de
exposição.

Por sua vez as normas ISO 10811-1 (2000) e ISO 10811-2 (2000) cobrem as questões de medição,
avaliação e classificação de vibração em edifícios com equipamentos sensíveis. Nestes casos, e visto
não existirem normas que contemplem limitações aplicáveis a edifícios sensíveis, o procedimento
mais usual é recorrer às orientações, facultadas pelo próprio fabricante dos equipamento, que
preconizam informações sobre o nível máximo de vibração ao qual estes podem estar submetidos. Na
ausência desta informação, a alternativa passou portanto pela adopção das orientações recomendadas
pelo critério genérico de vibração - VC criteria desenvolvido por Eric Ungar e Colin Gordon [26].

A figura 2.11 permite perceber quais as recomendações que as VC curves estabelecem para as
vibrações, através da variação da velocidade quadrática média em função de bandas de 1/3 de oitava
da frequência para diferentes categorias de espaços. Como se pode constatar, por observação da figura
2.10, denota-se a existência de uma discrepância notável entre os critérios aplicáveis para os edifícios
sensíveis e os regidos pela norma ISO para edifícios correntes. A título de exemplo existe o caso da
indústria de produção de chips, que tal como foi referido, é cerca de 100 vezes mais sensível do que
um edifício corrente, sendo capaz ao mesmo tempo de consumir cerca de 100 vezes mais energia.

Os mesmos autores propuseram, mais recentemente, curvas mais restritivas, fig.2.10, que se aplicam
caso existam equipamentos com isolamento vibratório pneumático interno, cujas características
aumentam muitas das vezes a sua sensibilidade às vibrações para frequências entre 1 e 4Hz [15].
Consequentemente a aplicabilidade destas curvas torna-se fundamental caso os laboratórios sejam
dotados deste tipo de equipamentos.
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Fig.2.10 – VC curves mais restritivas e limitações propostas pelas normas ISO [26]

Fig.2.11 – VC curves [4]
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3
BREVE DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO A

ESTUDAR

3.1. DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO “SENSÍVEL”

Visando avaliar a influência que as vibrações, oriundas da circulação de veículos pesados, podem
exercer sobre um edifício de investigação científica, altamente sensível a micro vibrações, foi recriada
uma estrutura, sobre a qual se pretendeu determinar, através de uma análise dinâmica, as velocidades
que se produzem ao nível dos laboratórios. Quanto à localização do edifício face à via de
comunicação, estipulou-se um distanciamento de 65,85m do separador flexível, segundo a qual se
pretendeu simular a condição de simetria que se referirá numa fase posterior. Esta faixa de rodagem,
detentora de 3 vias de circulação, apresenta uma largura total de 10,5m. O edifício possui dois pisos e,
além das instalações habituais de um laboratório científico, inclui instalações especiais características
de laboratórios de nanotecnologia. Estas instalações, devido aos seus requisitos enquanto ciência que
lida com objectos de dimensão de nanómetros, necessita da existência de uma importante parte das
instalações laboratoriais destinada às designadas “Cleanrooms”, que asseguram o ambiente “limpo”
propício ao prosseguimento das investigações aí desenvolvidas.

A estrutura analisada simplificada de um edifício corrente, através da adopção de uma estrutura
porticada construída em betão e constituída por dois pisos, com excepção do primeiro tramo do pórtico
que detém ainda de um piso parcialmente enterrado, detém a particularidade de possuir um
ensoleiramento com 2m de altura que pretende a mitigação das vibrações induzidas. Este elemento
existe ao nível do piso 0 e -1 e para uniformizar as condições de fundação recorreu-se a uma
substituição de solos menos capazes por betão de limpeza numa espessura de cerca de 3m.

3.2. DESCRIÇÃO GEOTÉCNICA

Quanto à estratificação adoptada para o solo, foi realizada uma simplificação geométrica a partir de
uma secção geotécnica fornecida, segundo o corte que se pretendeu estudar, localizado
perpendicularmente às vias de comunicação.

Segundo o relatório geotécnico e pelo que se pôde observar através da secção geotécnica, o solo
estudado apresenta seis estratos distintos, cuja geometria é bastante variável.

O aterro, constituído por uma mistura de areia e silte com composição variável, é o primeiro estrato e
apesar de deter de uma compactação variável, apresenta na sua generalidade uma reduzida capacidade
ao corte.
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O segundo estrato, constituído maioritariamente por areia fina, constitui aluviões quaternários de areia.
Subjacente a este estrato, conformado em apenas algumas zonas, encontra-se areia fluvial quaternária,
constituída principalmente por areia média a grossa.

Finalmente as outras três camadas constituem rochas metamórficas, mais propriamente designadas de
micaxisto e migmatite, que sofreram desintegração e ou decomposição. Assim a um nível mais
superficial a rocha primária foi decomposta em silte, areia fina e gravilha em diferentes proporções,
apresentando uma capacidade resistente ao corte que aumenta em profundidade. Com o aumento da
profundidade, o seu grau de decomposição configura-se cada vez menor, confinando características
próximas do bedrock.

Relativamente ao nível freático, este durante o estudo geotécnico foi observado entre 2 e 2,5m abaixo
da superfície. As explorações geotécnicas foram levadas a cabo precisamente durante os meses de
maior pluviosidade, Março e Abril, o que estabeleceu que o nível freático se situasse acima da média.

3.3. CRITÉRIOS GENÉRICOS DE VIBRAÇÃO

De acordo com o tipo de utilização determinada para cada compartimento do edifício, é esperado
consequentemente o cumprimento dos critérios estipulados nas VC curves. No quadro 3.1 encontram-
se os critérios genéricos de vibração, de acordo com a actividade desenvolvida em cada laboratório.

Quadro 3.1 – Critérios genéricos de vibração a aplicar de acordo com o tipo de laboratório

Espaço Nível Critério μm/s

Laboratórios gerais 0 e 1 50 (VC-A)

“Cleanrooms” 0 12.5 (VC-C)

Litografia 0 6,4 (VC-D)

Nanolitografia 0 3,2 (VC-E)

Para uma melhor percepção, segue-se exemplificadamente a planta, figura 3.1, referente ao piso 0, do
edifício “sensível” que se pretendeu para análise, onde estão representados a diferentes layers a
designação específica dos laboratórios e respectivo critério a cumprir.
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Fig.3.1 – Planta dos laboratórios e respectivo corte para a modelação 2D

Quanto ao piso 1, e de acordo com o quadro 3.1, reservado aos laboratórios gerais, não deve possuir
vibrações iguais ou superiores a 50μm (VC-A). Obviamente que a localização dos laboratórios cujas
actividades envolvem uma menor sensibilidade às vibrações induzidas, se localizariam no piso acima
do nível térreo já que estes se encontram sempre sujeitos a maiores deslocamentos. Este facto justifica
a razão pela qual os projectos de edifícios altamente sensíveis a vibrações não contêm mais que um
piso acima do piso implantado ao nível térreo.



Vibrações induzidas em edifícios sensíveis devidas ao tráfego rodoviário

20



Vibrações induzidas em edifícios sensíveis devidas ao tráfego rodoviário

21

4
METODOLOGIA DE ANÁLISE

4.1. INTRODUÇÃO

Os problemas de engenharia, essencialmente de natureza contínua, podem ser resolutos como
problemas discretos, através de modelos em função de um número finito de parâmetros, ou podem ser
formulados usando o conceito de infinitesimal o que conduz a equações diferenciais que implicam um
número infinito de elementos. O Método de Elementos Finitos (MEF) é efectivamente um método
numérico de resolução de equações diferenciais de problemas com descritização do domínio.

A resolução de problemas usando o MEF, envolve diversas fases das quais se salientam a divisão do
domínio contínuo, as relações ao nível do elemento e a resolução do sistema de equações.

Durante a divisão do domínio torna-se fulcral o conhecimento e estabelecimento das características de
cada elemento, geometria, propriedades materiais e ligações entre eles.

Por sua vez, a aproximação ao nível do elemento pretende a substituição da função integral incógnita
por uma sua aproximação que pode ser introduzida no campo dos deslocamentos, no das forças ou
simultaneamente em ambos. Como será obvio de entender, quanto maior o número de nós, mais se
aproximará o problema de um problema contínuo e consequentemente maior o grau de precisão e
exactidão. No capítulo que se segue este tema é alvo de um maior desenvolvimento, visto ter sido
fulcral para o entendimento de conceitos envoltos para a realização do modelo elaborado.

Quanto às relações ao nível do elemento, estas podem ser geométricas, constitutivas ou regentes do
fenómeno em estudo.

No caso da presente dissertação, o modelo realizado em 2D de uma estrutura porticada assente sobre o
terreno estratificado, ao longo do qual são propagadas as vibrações induzidas pelo tráfego rodoviário,
considera uma espessura constante de 1 m, pelo que constitui um problema regido pelo Estado Plano
de Deformação, já que são admitidas válidas as seguintes hipóteses: εxz=εyz=εz=0, e εx, εy e εxy não
variam com z. Deste pressuposto resultam as seguintes relações fundamentais para problemas de
elasticidade linear em Estado Planos de Deformação. A relação geométrica é dada, admitindo válida a
hipótese dos pequenos deslocamentos, pela relação entre deslocamentos e deformações:

= [ ] (4.1)

onde ε é o vector das deformações de um ponto genérico, e [L] o operador diferencial de
compatibilidade. Esta pode ainda ser reescrita da seguinte forma:
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=
⁄ 0
0 ⁄
⁄ ⁄

(4.2)

Fig.4.1 – Significado físico do vector ε [8]

Por sua vez a relação constitutiva, que rege a elasticidade linear, é expressa obviamente pela Lei de
Hooke, que no caso bidimensional apresenta o seguinte aspecto:

= [ ] (4.3)

onde [D] é designada por matriz de elasticidade. Esta, para o caso de materiais isotrópicos é dada por:

= ( )
( )( )

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 1 0

1 0

0 0 ( )⎦
⎥
⎥
⎥
⎤ (4.4)

onde E é o módulo de elasticidade e ν o coeficiente de Poisson.

Finalmente, a equação que rege o equilíbrio, para o caso estudado, em qualquer ponto do domínio do
sistema em análise, num determinado instante t, entre as forças f(t) e as forças de massa, de
amortecimento e elástica é a designada equação fundamental da dinâmica:

[ ]{ ̈ } + [ ]{ ̇ } + [ ]{ } = { ( )} (4.5)
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onde [M] é a matriz de massa, [C] a matriz de amortecimento, [K] a matriz de rigidez da estrutura/
sistema, {u} são os deslocamentos, { ̇ } as velocidades e { ̈ } as acelerações do conjunto de pontos
designados, no caso do método dos elementos finitos por pontos nodais. Esta impõe o equilíbrio de
forças que é necessário assegurar para cada grau de liberdade, isto é o somatório das forças de inércia,
das forças de amortecimento e das forças elástica têm necessariamente que igualar as forças exteriores.

4.2. SISTEMAS INELÁSTICOS VS SISTEMAS ELÁSTICOS

Quanto ao tipo de sistemas, podem-se nomear os lineares elásticos e os inelásticos. No caso dos
sistemas lineares elásticos, = , o que determina que a força resistente seja unicamente
dependente de u, já que k é constante. Ao invés, nos sistemas inelásticos, a força f não é unicamente
dependente de u, mas também da história de deformações, pelo que na análise dinâmica, esta tem que
reconhecer as forças e deformações às quais a estrutura já foi submetida antes da excitação dinâmica,
que se pretende analisar, se iniciar. No caso em estudo, a excitação dinâmica dos sistemas é induzida
pelo tráfego rodoviário suscitando por conseguinte deformações de muito reduzidas dimensões, cuja
limitação imposta é adjudicada pela funcionalidade requerida para o desenvolvimento das actividades
específicas em edifícios sensíveis. Daí se conclui facilmente, tal como foi enunciado anteriormente,
que os sistemas analisados são regidos pela lei de Hooke, designando-se por sistemas com
comportamento linear elástico.

4.3. MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DO EQUILÍBRIO DINÂMICO

Quanto ao solucionamento da equação fundamental da dinâmica, esta pode ser obtida através de
inúmera técnicas numéricas, dais quais se destacam o método de sobreposição modal e os métodos de
integração directa.

O recurso à sobreposição modal permite a obtenção da solução final, isto é dos respectivos
deslocamentos, através do somatório do produto entre as coordenadas modais e os modos de vibração.
Esta metodologia tem a vantagem de ser um método eficaz e simples, cuja aplicação é muito vantajosa
no caso de se pretender obter a resposta usando poucos modos de vibração. A ideia principal, na qual a
metodologia se baseia, está sobrejacente na transformação do sistema de equações antes de proceder à
sua integração, através da mudança da base em que são representados os deslocamentos, de forma a
obter equações dinâmicas de equilíbrio desacopladas. A integração numérica de cada uma das
equações de cada grau de liberdade pode então posteriormente ser executada recorrendo-se ao método
de Newmark. As suas principais desvantagens prendem-se com o facto do seu recurso estar limitado a
estruturas com comportamento linear e a ineficiência do seu processo na determinação das
coordenadas modais aquando a aplicação de excitações de curta duração. Refere-se ainda que este
procedimento só pudera ter lugar após uma análise clássica modal que permite a obtenção dos modos
de vibração da estrutura.

Por sua vez os métodos de integração directa permitem a resolução de sistemas não-lineares, facultam
o solucionamento de sistemas com amortecimento não clássico ou de sistemas constituídos por vários
subsistemas. Estes têm como principio a integração numérica das equações diferenciais de segunda
ordem que regem o equilíbrio dinâmico da estrutura, sem necessitar de realizar qualquer
transformação. Este tipo de análise ao envolver integração numérica, permite a obtenção da solução
em sucessivos intervalos de tempo, pelo que o tempo de duração da análise pretendida para o estudo
do sistema deve ser subdividido em intervalos de tempo ∆t. A validação da equação geral da dinâmica
é então efectuada para cada intervalo ∆t, sendo necessário definir à priori os valores iniciais do
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deslocamento, velocidade e aceleração para que o algoritmo possa ser desenvolvido. A equação de
movimento para o instante ti é:

̈ + ̇ + ( ) = (4.6)

onde (fs)i=kui caso o sistemas seja linearmente elástico.

Durante a realização do procedimento numérico é necessário ter em consideração três requerimentos
fundamentais para optimizar o processo: a convergência, onde a solução deve aproximar-se da solução
exacta; a estabilidade, tal que a solução permaneça estável na presença de erros numéricos; e
finalmente a precisão.

Os métodos de integração directa podem ainda ser subdivididos em métodos implícitos e explícitos.
Por um lado existem os métodos explícitos cuja solução é determinada para o instante t+∆t com base
na solução obtida para t, por outro os métodos implícitos facultam a solução para o instante t+∆t
apoiando-se nos valores obtidos em t e em t+∆t, implicando necessariamente a inversão da matriz de
rigidez.

A característica principal destes métodos está sobrejacente na imposição de uma lei de variação dos
deslocamentos, velocidades e acelerações durante o intervalo ∆t, e o modo como esta lei é imposta
deve ser definida através da escolha de um dos diferentes métodos de integração directa. De entre
estes métodos destacam-se o método das diferenças centrais, o método de Houbolt, o método de
Wilson θ e o método de Newmark.

No âmbito deste trabalho apenas se justificou o desenvolvimento do método de integração passo a
passo, de Newmark, visto ser com base neste, que é regida a opção da análise dinâmica transitória
facultada pelo programa Ansys. A análise dinâmica transitória permite pois o cálculo da resposta da
estrutura/ sistema quando esta é solicitada por carregamentos que variam ao longo do tempo, tal como
é o caso de excitações geradas por tráfego rodoviário.

4.3.1. MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO DIRECTA – MÉTODO DE NEWMARK

O método de Newmark é um método de integração directo implícito. Este é uma generalização do
método de aceleração linear e admite a hipótese de uma variação linear das acelerações dentro dos
intervalos de tempo ∆t, pelo que a equação fundamental da dinâmica é alterada da seguinte forma:

[ ]{ ̈ ∆ } + [ ]{ ̇ ∆ } + [ ]{ ∆ } = { ∆ } (4.7)

onde os deslocamentos e as velocidades são definidos, respectivamente, da seguinte forma:

{ ∆ } = { } + ∆ { ̇ } + ∆ − { ̈ } + { ̈ ∆ } (4.8)
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{ ̇ ∆ } = { ̇ } + ∆ (1 − ){ ̈ } + { ̈ ∆ } (4.9)

onde, por sua vez,  β e γ são parâmetros que controlam a estabilidade do processo de integração e
tomam os valores de ¼ e ½, respectivamente. Quando adoptados estes valores, para além de se
assegurar a estabilidade incondicional da metodologia, é também garantido que o método não possui
amortecimento numérico, já que este apenas conduz à atenuação da amplitude das vibrações, somente
para γ>0.5. A condição de estabilidade do método é assegurada através da seguinte condição:

∆ ≤
√

(4.10)

pelo que quando β=1/4 e γ=1/2, ∆t/Tn≤∞. Deste modo, qualquer que seja o valor ∆t a adoptar o
método é incondicionalmente estável. No entanto, a precisão do método apenas é averiguada quando
∆t é suficientemente pequeno, sendo corrente tomar nas integrações numéricas ∆t=Tn/10 [10].

Fig.4.2 – Lei da variação das acelerações no Método de Newmark [10]

4.3.2. MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO NUMÉRICA – SOBREPOSIÇÃO MODAL

4.3.2.1. Análise Modal

No caso da sobreposição modal, é necessário realizar, em primeira instância, uma análise modal antes
da execução do método de integração directa propriamente dito, já que esta permite a obtenção das
frequências e respectivos modos de vibração imprescindíveis para o seu procedimento. Esta análise é
obtida através da resolução da equação geral de movimento considerando o sistema não amortecido e
assumindo a vibração livre do sistema, isto é:

̈ + = 0 (4.11)
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Após obtidas as matrizes de K e M, as frequências w, podem ser obtidas através da resolução da
designada equação característica ou de frequência:

( − ) = 0 (4.12)

Por sua vez, já na posse das frequências, os modos de vibração ϕn, são obtidos através da equação que
se segue:

[ − ]ϕ = 0 (4.13)

4.3.2.2. Sobreposição modal

Uma vez obtidos os modos de vibração do sistema, o método da sobreposição modal permite a
obtenção das equações de movimento desacopladas:

̈ + 2 ̇ + =
( ) (4.14)

onde Mn e Fn são as matrizes de massa e forças generalizadas:

= (4.15)

( ) = ( ) (4.16)

As equações de movimento desligadas podem então ser resolvidas com recurso, por exemplo, ao
Método de Newmark.

4.4. SISTEMAS AMORTECIDOS – AMORTECIMENTO DE RAYLEIGH

Na engenharia estrutural, é impraticável determinar os coeficientes da matriz de amortecimento
directamente a partir das respectivas propriedades de amortecimento dos materiais estruturais. E
mesmo que estas propriedades fossem bem conhecidas a matriz seria, ainda assim, incapacitada de
envolver todos os fenómenos de dissipação de energia ocorrida durante a transmissão dos esforços,
devidas a abertura e fecho de microfissuras do betão, fricção dos elementos estruturais, etc. Existe, no
entanto, a possibilidade de estimar o coeficiente de amortecimento, para determinados casos em
particular, usando valores computados para estruturas similares por métodos experimentais, através de
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acelerogramas instalados permanentemente cuja funcionalidade é registar movimentos aquando a
ocorrência de sismos.

Este tipo de metodologia poderá não ser o mais correcto na medida que os registos existentes, para
determinado tipo de estrutura localizado numa determinada zona, são muitas das vezes difíceis de
correlacionar com outros modelos que se pretendam analisar. Deste modo, opta-se na maioria das
vezes por recorrer a outras metodologias propostas para a definição da matriz de amortecimento, cada
uma delas com o seu interesse e campo de aplicação. Uma das formas de amortecimento, muito
solicitada nos modelos matemáticos para a simulação da resposta dinâmica de uma estrutura, resulta
da proporcionalidade desta com a rigidez e a massa da estrutura, e é designado por amortecimento de
Rayleigh. O amortecimento de Rayleigh pode ser expresso através da seguinte combinação linear:

= + (4.17)

onde α e β podem ser determinados através dos coeficientes de amortecimento ζi e ζj e das respectivas
frequências de vibração para os modos i e j, resolvendo algebricamente a seguinte equação:

1
2
1⁄
1⁄ = (4.18)

No caso específico do solo, em que o coeficiente de amortecimento é geralmente considerado
independente da frequência, é possível determinar as constantes α e β mantendo aproximadamente
constante o coeficiente de amortecimento para as diferentes frequências.

Para se obter em primeira instância as frequências naturais do sistema é evidentemente fundamental
proceder a uma análise modal.

De seguida pode-se observar a relação entre o coeficiente de amortecimento e a frequência para o
amortecimento de Rayleigh, através da figura 4.3.

Fig.4.3 – Relação entre os coeficientes de amortecimento e as frequências para o amortecimento de Rayleigh [3]
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Como se pode averiguar, por análise do gráfico, α é crescente com o acréscimo da frequência,
enquanto β é sempre bastante menor que α e sofre ligeiras diferenças com a variação das frequências,
pelo que se pode concluir que a matriz de amortecimento tem uma grande dependência da matriz de
massa.

A aplicação deste método é muitas das vezes referenciada como irrealista, já que a assumpção da
proporcionalidade entre a massa e o amortecimento implica a existência de amortecedores externos de
suporte à estrutura, fisicamente impossíveis. Já o caso da proporcionalidade proposta entre a rigidez e
o amortecimento tem o efeito de aumentar o amortecimento para modos de vibração maiores para os
quais não existe explicação física [11].

No entanto, o recurso a este tipo de amortecimento tem como intuito, tal como foi referido, evitar a
necessidade de formar uma matriz de amortecimento baseada nas propriedades físicas do sistema,
sendo muito utilizado por programas de cálculo tais como o Ansys.

O caso estudado na presente dissertação deveria apresentar a peculiaridade de constituir uma matriz
de amortecimento não clássico pelo facto de ser constituído por dois subsistemas com diferentes
coeficientes de amortecimento. Desta forma a matriz de amortecimento do sistema completo deveria
ser construída por assemblagem das matrizes de amortecimentos dos dois subsistemas. Esta apresenta
a particularidade de contemplar numa das partes da matriz completa a contribuições dos dois
subsistemas, associada aos graus de liberdade da interface entre os dois subsistemas. Este mecanismo
de construção, é igualmente válido e aplicável nas matrizes globais de massa e de rigidez. Para estes
casos, em que um sistema é constituído por dois subsistemas, pode-se identicamente recorrer ao
amortecimento de Rayleigh e consequentemente a matriz de amortecimento para a estrutura e solo de
fundação podem ser expressas, respectivamente, através das seguintes relações:

= + (4.19)

= + (4.20)

No entanto, no caso em análise e por simplificação, adoptou-se um único coeficiente de
amortecimento comum para os dois subsistemas.

4.5. ACÇÃO DINÂMICA TRANSMITIDA PELO TRÁFEGO RODOVIÁRIO

A acção, transmitida pelo tráfego rodoviário, que induz vibrações no sistema, foi representada através
de uma analogia com um conjunto de cargas verticais móveis. As componentes estáticas e dinâmicas
dessas forças são correntemente distribuídas por cada um dos eixos do veículo, cujo percurso, para
uma análise 2D, não pode ser definido, pelo que a sua simulação foi conseguida através da atribuição
de um instante de tempo para cada um dos vectores solicitação. Deste modo num instante t1 actua uma
determinada força e no instante seguinte, t1+∆t, actua uma outra força no seguimento da ideologia da
distância entre eixos e entre veículos. Os eixos da via que seriam representados por elementos numa
modelação 3D, no caso 2D são referenciados como nós, constituintes da malha do modelo. Na
modelação adoptada, admitiu-se ainda que a velocidade de circulação dos veículos é constante.
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Este problema de variação da acção no tempo é solucionado através de métodos numéricos de
integração “Time-stepping” como o método de Newmark. Deste modo a resposta do sistema é
facilmente solucionada para o instante ti e para o instante ti+1 de acordo com a actuação da acção para
esses respectivos instantes de tempo.

Um dos aspectos a ter em conta é a conversão das forças uniformemente distribuídas em forças nodais
equivalentes por forma a obter o vector solicitação.

A obtenção da acção dinâmica só se torna possível após a modelação do veículo que se pretende
analisar. Deste modo será realizada uma breve abordagem sobre alguns dos modelos mais requeridos
com este intuito. Quanto aos modelos mais simples, refere-se o da força móvel em que apenas é
considerada uma única carga em movimento, a correspondente ao peso do veículo, por outro lado
existe o modelo da massa móvel, que por sua vez já permite ter em consideração as forças de inércia
associadas ao movimento do veículo.

Por se turno, como modelos mais complexos, que permitem ter em conta alguns factores proeminentes
no que concerne ao movimento do veículo, nomeiam-se o modelo de massa suspensa (1 GL) e o
modelo de massas suspensas (2 GL). Enquanto o primeiro permite a consideração das características
da suspensão do veículo, o modelo de massas suspensas (2 GL) permite considerar as características
da suspensão do veículo com a rigidez e o amortecimento do contacto entre os pneus e o pavimento.

O modelo com dois níveis de suspensão, representado pela fig. 4.4, é constituído por: uma massa
concentrada M, que representa a caixa do veículo; uma mola, de rigidez ks, e um amortecedor com
constante de amortecimento cs, que simulam a suspensão do veículo; uma massa concentrada Mt, que
representa o eixo e as rodas; e por uma mola, de rigidez kt, e um amortecedor com constante
amortecimento ct, que pretendem simular o contacto entre os pneus e o pavimento.

Fig.4.4 – Modelo de massas suspensas (2GL) [1]

A obtenção da equação geral do movimento referente ao veículo pode ser facilmente obtida
determinando as matrizes de massa, de rigidez e de amortecimento por análise directa das
configurações de equilíbrio nas quais são reescritas as equações de equilíbrio de translação associadas
a cada um dos graus de liberdade. Na resolução deste procedimento é fulcral ter em conta que o
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deslocamento vertical do ponto de contacto entre o pavimento e os pneus é nulo, já que se trata de um
grau de liberdade restrito. Na figura 4.5, referente ao modelo dinâmico de um camião articulado,
podem-se observar cada um dos graus de liberdade aos quais se podem associar configurações de
equilíbrio utilizadas para a determinação das matrizes de massa e de rigidez. Finalmente, a equação
geral do movimento referente ao sistema que corresponde ao veículo e à sua interacção com o
pavimento, pode então ser resolvida por um método de integração directa.

Fig.4.5 – Modelo dinâmico de um camião do tipo articulado [1]

4.6. CONDIÇÕES FRONTEIRA

Como se referiu anteriormente, a maioria dos problemas encontrados na Engenharia Estrutural apenas
podem ser numericamente abordados através a consideração de algum tipo de descritização espacial,
que no caso presente a adoptada foi a baseada no MEF. Quando este método é adoptado na análise de
um sistema, através do qual se pretende estudar a forma como uma acção dinâmica induzida se vai
propagar bem como os efeitos consequentes, o confronto com um meio de dimensão infinita, obriga a
contornar o problema delimitando artificialmente o modelo. Estas delimitações são conseguidas com
recurso ao estabelecimento de fronteiras irreais, impondo deslocamentos nulos ou possibilitando a
ocorrência de deslocamentos livres nestas fronteiras.

Existem diferentes tipos de condição fronteira, conforme o objectivo que se pretenda quanto ao seu
desempenho. Deste modo foram destacados dois tipos aplicados na modelação decorrente do estudo
elaborado ao longo desta dissertação.

Em primeira instância referem-se os denominados “elementary boundaries” que preconizam a
imposição de condições de deslocamentos e/ou de tensões. Exemplo deste tipo de fronteira é
simulação de simetria num modelo, cujo intuito fundamental é simplificar o modelo simulando que do
lado oposto ocorrerá exactamente o mesmo. A sua aplicabilidade apresenta validade na medida que
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simula uma simetria geométrica do carregamento, da geometria, e das condições de apoio. Este tipo de
fronteira pode ser igualmente aplicado quando se depara com existência de uma fronteira rígida que
pode ser simulada admitindo deslocamentos nulos segundo a direcção vertical, figura 4.6. Quando se
recorre aos “elementary boundaries” é necessário ter em consideração se estes são colocados a uma
distância significativa do local emissor para que as ondas possam ser amortecidas em grande parte
pelo amortecimento material e geométrico para que não se gere reflexão [3].

Fig.4.6 – “Elementary boundaries” com deslocamento nulo [3]

O outro tipo de fronteiras artificiais, são designadas de radiantes, transparentes ou silenciosas,
apresentam a peculiaridade de amortecer parcialmente as ondas geradas, evitando a sua reflexão com
retorno ao modelo. Este tipo de amortecimento, designado de amortecimento por radiação, pode ser
auxiliado pelo amortecimento material e geométrico, tal como nos “elementary boundaries”,
aumentado a distância na qual estas são introduzidas [14].

Ocorrem por conseguinte, três tipos de amortecimento, o amortecimento material, o amortecimento
algorítmico (desprezável com a aplicação do método de Newmark nas circunstâncias acima descritas),
e o amortecimento por radiação.

Caso este tipo de fronteiras não fosse aplicado, originando reflexão das ondas, o modelo seria dotado
de uma resposta irreal, tal como se pode averiguar por análise da figura 4.7.

Fig.4.7 – Condição fronteira de um meio semi-infinito [29]
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Este conceito de fronteira pode ser facultado de uma melhor percepção através do exemplo de uma
barra elástica que se encontra em equilíbrio elástico até ser submetida a uma perturbação axial, de
natureza dinâmica imposta na extremidade zero. Segundo Faria [14] e considerando o amortecimento
material nulo, o seu equilíbrio dinâmico pode ser expresso por:

− ̈ = 0 (4.21)

que estabelece a lei de propagação de uma onda axial, que se movimenta com velocidade = ⁄ .
Ainda segundo Faria [14], considerando agora o caso da existência de uma fronteira artificial colocada
em x=L, a condição de transmissão perfeita pode ser estabelecida, através da condição de que uma
onda f deve, ao atingir a fronteira artificial, atravessá-la sem se modificar, e consequentemente sem
gerar uma reflexão g. A equação que expressa esta condição de radiação perfeita, em x=L, é dada por:

+ ̇ = 0 (4.22)

Fig.4.8 – Amortecedor viscoso para uma barra elástica truncada em x=L [14]

No caso do movimento transversal das partículas, induzido por ondas de corte S, a equação de
movimento passa então a ser definida por:

− ̈ = 0 (4.23)

onde = ⁄ é a velocidade de propagação das ondas S. Por sua vez, a condição de radiação
perfeita, aquando a aplicação de uma fronteira artificial, é dada por:

+ ̇ = 0 (4.24)
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em x=L.

Intui-se portanto que para dotar um sistema 2D de uma condição de radiação na fronteira,
relativamente a ondas cuja direcção de propagação lhe seja perpendicular, pode ser alcançada através
da modelação de um conjunto de amortecedores com viscosidades, ρcs e ρcp. No entanto, a
necessidade de dotar a fronteira de uma radiação perfeita para todas as ondas, que se propagam com
distintos ângulos de incidência, foi conseguida por White et al. através da obtenção da matriz
constitutiva ponderada de amortecimento, C’pon [14]:

=
8
15

5⁄ − 2 + 2 0
0 2 + 3 (4.25)

onde = ( ).

4.7. DESCRITIZAÇÃO DO DOMÍNIO DO MODELO

Um dos primeiros passos a ter em consideração, após definida a geometria bem como os materiais e
respectivas propriedades do modelo que se pretende elaborar, é a realização da descritização do
domínio, executando uma malha através da definição do tamanho de cada um dos seus elementos. É
no entanto necessário salvaguardar o facto de ser necessário efectuar uma escolha óptima conjugando
ambos os factores adversos influentes na análise, isto é optando por um valor cuja fiabilidade e
precisão da resposta não seja motivo de excessivo tempo de processamento por parte do computador.
Durante a realização de uma análise dinâmica, é necessário ter em consideração que os elementos têm
que ser suficientemente pequenos para que as frequências elevadas das ondas mais curtas possam ser
modeladas. De um modo clássico, o tamanho do elemento é escolhido entre um décimo e um vigésimo
do comprimento da onda que se propaga. No entanto, mesmo com esta assumpção, o erro numérico
pode ser significativo para grandes distâncias de propagação.

No caso de um modelo bidimensional, para a decisão do tamanho da cada elemento da malha, é
necessário ter em consideração o tipo de onda, o ângulo de incidência e o tipo de elemento (triangular,
quadrilátero, etc).

Tal como foi referido anteriormente, as ondas com um menor comprimento de onda são efectivamente
as ondas S. Segundo Lysmer [3], a precisão da resposta dinâmica é atingida em mais de 90%, para
uma subdivisão do comprimento de onda em 8 partes.

= (4.26)

A medida para os elementos da malha proposta por Lysmer determina um bom consenso entre a
economia de tempo de cálculo e a precisão do resultado final, pelo que foi adoptada para a formação
da malha do modelo decorrente na presente dissertação.
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5
MODELAÇÃO NUMÉRICA DO

SISTEMA E QUANTIFICAÇÃO DA
ACÇÃO DINÂMICA

5.1. INTRODUÇÃO

Durante este capítulo podem-se visualizar as inúmeras etapas que levaram à concepção do modelo,
sobre o qual foi realizada a análise dinâmica suscitada pela excitação originada pela passagem do
tráfego rodoviário. Numa primeira fase são enunciados os recursos facilitados pelo software ANSYS,
desde elementos a tipologias de análises, que foram eleitos para a posterior fase de modelação e
análise do sistema. Posteriormente foram estabelecidas as propriedades e características adoptadas
para cada um dos materiais dos dois subsistemas, solo e estrutura. Numa etapa seguinte, podem-se
avaliar os procedimentos que levaram à obtenção do modelo final, através do estabelecimento da
geometria e geração da malha mais apropriada, segundo parâmetros referidos no capítulo anterior,
bem como para a determinação das condições de contorno cinemáticas, isto é apoios e restrições do
sistema. A simplificação da geometria foi imprescindível já que condicionava fortemente a geração da
malha. O intuito final do envolvimento de todas estas fases teve por base a concepção de um modelo
que transparecesse um caso real de um edifício de investigação científica altamente sensível a micro
vibrações.

Por fim é explicitado como foi obtida a acção dinâmica que pretendeu simular a circulação dos
veículos ao longo de uma via de comunicação nas proximidades da estrutura receptora.

5.2. RECURSOS FACILITADOS PELO PROGRAMA ANSYS ELEITOS PARA A CONCEPÇÃO DO
MODELO

O ANSYS, programa para solucionamento de problemas de engenharia para diversos tipos de
elementos, apresenta a vantagem acrescida de possibilitar uma óptima elaboração de modelos de
elementos finitos. Este desfruta de variadas aplicações, podendo ser aplicada a problemas estáticos ou
dinâmicos, entre outros, não tão influentes no campo da engenharia civil. As três fases fundamentais
envoltas na elaboração e cálculo de um modelo, segundo as quais é desenvolvido o programa Ansys
são o pré-processamento, o processamento e o pós-processamento.

 Pré-processamento

A fase de pré-processamento é estabelecida pela definição dos tipos de elementos, dos materiais e
atribuição das respectivas constantes reais e propriedades, bem como da geometria a implementar.
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Permite ainda definir o tipo de malha, quanto ao tamanho de cada elemento e tipo de elemento a
introduzir. Uma outra etapa conjuntamente imprescindível, durante a fase do pré-processamento, passa
pelo estabelecimento das condições fronteira.

No quadro 5.1 podem-se consultar os tipos de elementos empregues para a concepção do modelo 2D
em estudo.

Quadro 5.1 – Tipos de elementos facultados pelo programa ANSYS empregues no modelo elaborado

Tipo de elemento Categoria Elemento real a simular Dados de entrada - Input

PLANE 183 Sólido-2D Solo

Nós

Graus de liberdade

Constantes reais –não aplicáveis
para o caso em análise

Propriedades materiais – E, γ,

BEAM 3 Barra Vigas/ Pilares

Nós

Graus de liberdade

Constantes reais – A, Izz, h

Propriedades materiais – E, γ,

COMBIN 14 Especiais Amortecedores

Nós

Graus de liberdade

Constantes reais - cvn, cvt
(amortecimento que simula

condição de radiação perfeita)

Propriedades materiais - não
aplicáveis para este tipo de

elemento

O elemento BEAM 3, figura 5.1, elemento 2D, é definido por dois nós, secção da área, momento de
inércia no plano perpendicular ao plano em análise, altura e propriedades materiais. Este elemento
uniaxial, possui tensão, compressão e encurvadura. Tal como é referido na tabela, este elemento foi
utilizado para a simulação da estrutura porticada, sobre a qual se pretende avaliar o comportamento
quando submetida às vibrações induzidas pelo tráfego rodoviário. A estrutura de um edifício pode pois
ser simulada por um conjunto de colunas e vigas interconectadas por nós, onde os deslocamentos dos
nós são os graus de liberdade.
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Fig.5.1 – Elemento BEM 3 [ANSYS]

Por sua vez, o elemento PLANE 183, figura 5.2, definido por 8 a 6 nós, cada um deles com dois graus
de liberdade, translação segundo a direcção x e y, apresenta a particularidade de permite a modelação
de uma malha de elementos finitos. Neste denotam-se como características principais, a sua
plasticidade e grande capacidade de deflexão e de deformação. Estes elementos, adoptados para a
elaboração da malha que simula o solo sobre a qual é feita a propagação das ondas, têm que fruir da
particularidade de deter uma dimensão de tal ordem que não afecte a fiabilidade e precisão da análise.
A preferência pelos elementos com forma quadrada, e por isso detentores de 8 nós, deveu-se ao facto
da sua geometria ser mais acessível para a geração da malha, permitindo averiguar se não ocorria
distorções que prejudicassem a análise.

Fig.5.2 – Elemento PLANE 183 [ANSYS]

Por último, o elemento COMBIN14, figura 5.3, apresenta a peculiaridade de ser especial na medida
que ao introduzi-lo no modelo detém a finalidade de simular a existência de uma fronteira com
condição de radiação perfeita, não permitindo portanto a reflexão das ondas que se propagam ao longo
do modelo. Obviamente que a sua eficácia gira em torno da quantificação correcta do amortecimento
tangencial e normal provindos da matriz de amortecimento ponderada. Estes elementos designados por
mola-amortecedor (spring-damper), não dispõem de massa e podem ser, no caso da mola-amortecedor
longitudinal um elemento uniaxial que pode ser submetido a estados de tensão e compressão, ou um
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elemento puramente rotacional no caso da opção ser a mola-amortecedor torsional. Como o modelo
em causa é 2D, logicamente que a opção tomada foi a da mola-amortecedor longitudinal.

Fig.5.3 – Elemento COMBIN14 [ANSYS]

No que concerne aos outros dados de entrada no programa, a sua quantificação e classificação foi
remetida para o subcapítulo que se segue, visto estes terem envolvido estudos e cálculos necessários à
sua definição.

 Processamento

É nesta fase que é decorre a análise dinâmica propriamente dita. O programa faculta diversos tipos de
análise cuja aplicabilidade é bastante condicionada pelo caso a estudar, assim:

 Análise modal – determina a características de vibração da estrutura, isto é permite a
obtenção das frequências naturais e modos de vibração do sistema;

 Análise dinâmica transitória – calcula a resposta da estrutura submetida a cargas que variam
ao longo do tempo;

 Análise harmónica – determina a resposta da estrutura a sujeita a cargas harmónicas
permanentes.

 Análise espectral – determina a resposta da estrutura submetida a uma acção sísmica;
 Análise de vibração aleatória – determina a resposta de uma estrutura submetida a um evento

que é repetido um certo número de vezes, sendo que para cada vez é obtida uma função
diferente; consequentemente a resposta da estrutura fica caracterizada por grandezas
estatísticas.

Tal como seria de esperar, devido à característica do carregamento dinâmico originado por veículos
ser variável no tempo, a análise que se pretende realizar é a análise dinâmica transitória. No entanto,
devido à necessidade da quantificação dos parâmetros α e β, referentes ao amortecimento de Rayleigh,
para sua posterior inserção como dados input da análise, foi imprescindível a realização de uma
análise modal numa primeira fase. Esta permitiu ainda averiguar se o modelo desenvolvido
apresentava alguma desconexão entre os diversos elementos seus constituintes.

No capítulo anterior foi referido que na análise transitória, o método de integração numérica utilizado
pelo programa ANSYS, para a resolução da equação que permanece função do tempo, é o método de
Newmark. Este programa envolve de facto outros métodos alternativos, no entanto e por aspectos
previamente enumerados, optou-se pelo método de Newmark.
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 Pós-Processamento

Nesta fase, obtêm-se os resultados da análise do programa, sobre as mais variadas formas, desde
deslocamentos, velocidades, etc. ao nível dos nós ou de tensões, extensões, etc. ao nível dos
elementos.

5.3. PROPRIEDADES MATERIAIS ADOPTADAS PARA A GERAÇÃO DO MODELO

Tal como foi referido, as propriedades materiais estabelecidas como input do programa para o
elemento PLANE183 são, o módulo de elasticidade, E, o coeficiente de Poisson, ν, e o peso volúmico,
γ. Embora todas estas propriedades sejam facultadas pelo “Geotechnical Report” para a simulação do
solo contíguo à estrutura porticada, devido à elevada espessura de algumas das camadas constituintes
do solo por onde se propagam as vibrações, optou-se por subdividi-las atribuindo assim um módulo de
Young, E, e um módulo cortante G0, distinto entre elas e com base nos ensaios SPT realizados sobre o
terreno local.

Já no caso do elemento BEAM3, além das propriedades materiais, E, γ e υ, referentes ao betão, foi
ainda necessário introduzir as constantes reais das vigas e dos pilares, determinadas pela Inércia, área
e espessura de cada um dos elementos resistentes.

5.3.1. PARÂMETROS MECÂNICOS DO SOLO

 Ensaio SPT (“Standard Penetration Test”)

A metodologia deste ensaio consiste na cravação, no fundo de um furo de sondagem, de um
amostrador normalizado por meio de pancadas de um pilão de 63,5 kgf de peso que cai de uma altura
de 76 cm. Este é realizado em duas fases, uma primeira em que se crava o amostrador 15 cm no solo
não se registando o nº de pancadas necessário para a sua cravação, e uma segunda fase na qual se
crava o amostrador 30 cm registando-se o nº de pancadas, N, para tal feito. Caso após 60 pancadas,
não tenham sido atingidos 30 cm de penetração, o processo é interrompido e designado por nega,
registando-se o comprimento de penetração resultante das 60 pancadas. (Nota: Este valor de 60
pancadas, actualmente e segundo o EC7 é restringido a um valor de 50) [17]

Visto o ensaio não ser normalizado, e por isso que abrange diversos aspectos que variam
substancialmente os seus resultados, é imprescindível realizar determinadas correcções de modo a
obter um valor corrigido e normalizado que permita ser correlacionado com características e
parâmetros do solo.

No quadro 5.2 apresentam-se as correcções necessárias à obtenção do valor corrigido e normalizado,
(N1)60 [17].
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Quadro 5.2 – Correcções a implementar ao valor N obtido pelo ensaio SPT que permitem a obtenção do ensaio
corrigido e normalizado representado por (N1)60 [17]

Correcção do ratio
de energia

Factores correctivos do
comprimento das varas

(segundo Skempton)

Factores correctivos do
diâmetro de furo

(segundo Skempton)

Correcção que conta
com o efeito do nível
de tensões efectivas
à profundidade do
ensaio para o caso
de solos arenosos

=
60

×

*Em Portugal o ratio
de energia

transmitida ao trem
de varas ERr=60%

Comprimento
das varas

Factor
correctivo

Diâmetro
do furo

Factor
correctivo

( ) =

onde = ′

>10

6-10 m

4-6 m

3-4 m

1,0

0,95

0,85

0,75

65-115
mm

150 mm

200 mm

1,0

1,05

1,15

 Procedimento recorrido para a determinação do módulo de distorção

Após a obtenção de (N1)60, este pode ser correlacionado com inúmeras parâmetros mecânicos, como o
potencial de liquefacção de areias  ou a consistência das argilas, etc. No caso do solo que se pretendeu
modelar, o parâmetro fundamental para o desenvolvimento da malha, a obter por correlação com
(N1)60 foi o módulo de distorção G0 ou Gmax. O módulo de distorção é pois o parâmetro mais relevante
na influência da propagação das ondas e resultantes vibrações. A partir deste foi então possibilitada a
subdivisão dos estratos, com uma profundidade mais relevante, por obtenção de distintos módulos de
elasticidade através da equação:

= × 2(1 + ) (5.1)

O procedimento que permitiu a obtenção do módulo de distorção, passou por numa primeira fase
determinar o índice de compacidade (ID), a partir de uma correlação do (N1)60 com o ID proposta por
Skempton. Este índice de compacidade (ID), também designado de densidade relativa (Dr), permitiu a
obtenção de um coeficiente empírico K2, Max que pôde ser utilizado na determinação do módulo
cortante através da seguinte expressão proposta por Seed & Idriss [3]:

á = 1000 , (5.2)

De seguida pode-se visualizar o quadro 5.3 que correlaciona o coeficiente empírico com a densidade
relativa:
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Quadro 5.3 – Relação entre a densidade relativa com o coeficiente empírico utilizado na fórmula empírica de
determinação do módulo cortante

Dr(%) K2, max

30 7,4

40 8,8

50 9,4

60 11,4

75 12,9

90 15,2

Apresentação da tabela-resumo dos parâmetros mecânicos do solo

A tabela de cálculo realizada para a determinação do G0 e E do solo a partir dos resultados do ensaio
SPT, foi remetida para anexo (ANEXO A1). A disposição das grandezas encontra-se obviamente
associada a cada estrato do terreno. Por análise do quadro 5.4 pode-se ainda denotar que a camada
correspondente à rocha decomposta é subdividida em três distintas camadas, uma das quais não
apresenta as interfaces de separação com as outras camadas vizinhas com orientação horizontal, mas
sim vertical. Este facto justifica-se pelo ensaio SPT ter sito realizado em três locais distintos ao longo
do corte longitudinal do edifício, pelo que foi averiguado que as medições eram bastantes discrepantes
adoptando-se consequentemente e por simplificação esta interface vertical. Por comparação da tabela
em anexo (ANEXO A1), depara-se ainda com valores do módulo de elasticidade distintos dos
representados abaixo, que se deve unicamente a arredondamentos realizados para o módulo de
elasticidade.

Quadro 5.4 – Tabela-resumo dos parâmetros mecânicos das distintas camadas constituintes do solo

Tipo de solo E (kPa) G (kPa) γ (kN/m3) ρ (t/m3)

Aterro 15000 0,4 5357,14 19 1,94
Aluviões areia 10000 0,45 3448,28 18 1,83

Aluviões fluviais areia 20000 0,25 8000,00 19 1,94

Rocha decomposta
400000 0,22 163934,43 20 2,04
210000 0,22 86065,57 20 2,04
250000 0,22 102459,02 20 2,04

Rocha alterada 530000 0,2 220833,33 22 2,24
Rocha dura 1000000 0,15 434782,61 24 2,45
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5.3.2. PARÂMETROS MECÂNICOS DA ESTRUTURA PORTICADA

Apresentação da tabela-resumo dos parâmetros mecânicos do betão:

Quadro 5.5 – Parâmetros mecânicos do betão utilizado na concepção da estrutura porticada

Material utilizado na concepção da estrutura porticada E (GPa) ν ρ (kg/m3)

Betão 33 0,3 2500

5.4. GEOMETRIA, MALHA E CONDIÇÕES FRONTEIRA

Inicialmente a geometria do modelo foi retirada da secção geotécnica fornecida, no entanto, todas elas,
desde a distância dos laboratórios à faixa de rodagem, às espessuras dos estratos do solo, necessitaram
de comportar algumas alterações através da introdução de aproximações dos valores que permitissem
a inserção de um determinado número de elementos aquando a geração da malha do solo.
Relativamente ao edifício foi admitida uma determinada secção geométrica para cada elemento
estrutural, isto é para as vigas e para os pilares.

5.4.1. DIMENSÃO E TIPOLOGIA SELECCIONADA PARA OS ELEMENTOS FINITOS

Anteriormente foi referido que a adopção de 8 elementos por cada comprimento de onda S, permitiria
à resposta dinâmica uma precisão de 90%. Foi ainda considerada que esta seria uma boa opção já que
não torna o modelo muito pesado, dotando-a de uma análise com precisão razoável. A dimensão de
cada elemento da malha foi então determinada através da equação:

/8 = 8 (5.3)

onde = ⁄ e fmax é a frequência máxima das vibrações suscitadas pelos veículos pesados. Esta
fmas de excitação, foi tomada com um valor de 20Hz já que as frequências de vibração dos veículos
pesados usualmente não excedem este valor. A tabela que se segue exibe os valores das dimensões dos
elementos unitários da malha, de acordo com os parâmetros mecânicos de cada estrato do terreno pelo
qual são propagadas as vibrações induzidas.
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Quadro 5.6 – Dimensão de cada elemento finito para elaboração da malha

Tipo de solo G (kPa) ρ (t/m3) Cs (m/s) λ (m) λ/8 (m)

aterro 5357.14 1,94 52,59 2,63 0,33

Aluviões areia 3448.28 1,83 43,35 2,17 0,27

Aluviões fluviais areia 8000.00 1,94 64,27 3,21 0,40

Rocha decomposta
163934.43 2,04 283.57 14,18 1,77
86065.57 2,04 205.46 10,27 1,28

102459.02 2,04 224,18 11,21 1,40
Rocha alterada 220833.33 2,24 313,80 15,69 1,96

Rocha dura 434782.61 2,45 421,57 21,08 2,63

Devido à geometria irregular de cada estrato optou-se pela simplificação de determinada em
determinada profundidade se adoptar uma dimensão aproximadamente concordante com os valores
indicados na tabela acima.

Quadro 5.7 – Valores adoptados para a dimensão de cada elemento finito da malha

z (m)
Valor adoptado para a dimensão de cada elemento finito

espaçamento transversal (m) espaçamento longitudinal (m)
177 0.3 0.3
171

0.6 0.3
162

1.2 0.3
157.2

2.4 0.3
118.8

Tal como foi referido, a geometria das camadas de solo foi adaptada de forma a integrar um
determinado número inteiro de elementos na malha.

5.4.2. GEOMETRIA – SIMPLIFICAÇÕES

As dimensões referentes à geometria da estrutura porticada apresentam-se no quadro que se segue:

Quadro 5.8 – Geometria da estrutura porticada

Pilar Viga
b (m) 0.152 1
h (m) 0.3 0.32
A (m2) 0.046 0.320
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Pelo facto do estudo ter sido realizado em 2D, a análise foi determinada por metro linear de
desenvolvimento do modelo, pelo que foi necessário adaptar as dimensões do pilar a esta dimensão.

Relativamente à malha do solo, e após definidas as dimensões de cada um dos elementos seus
constituintes, foi possível a obtenção da geometria de cada camada do solo através da consideração de
simplificações aplicadas sobre a secção gereécnica fornecida. Para uma melhor percepção da
geometria adoptada para o solo e ensoleiramento encontra-se remetida em anexo (ANEXO A5) um
esquema com o respectivo número de elementos inserido em cada estrato.

Foi ainda necessário ter em consideração que devido à reduzida capacidade resistente ao corte dos
primeiros estratos, para que os resultados obtidos determinassem uma situação realista, procedeu-se a
uma “remoção” da camada referente ao aterro, bem como à substituição das duas camadas seguintes
constituídas na sua maioria por areia fina e silte. Assim logo a seguir à cota preestabelecida para o
assentamento do betão de limpeza, predefiniu-se que a camada referente ao micaxisto e migmatite
decomposto conformava-se contígua à cota de implantação do edifício. O mesmo se reproduziu para a
camada subjacente às camadas que constituem os pavimentos da via, já que devido à reduzida
capacidade de resistência ao corte, estas teriam necessariamente que ser removidas ou melhoradas
através de técnicas de compactação ou de melhoramento do solo.

5.4.3. CONDIÇÕES FRONTEIRA

5.4.3.1. Definição das diferentes tipologias de fronteiras a implementar

No capítulo anterior, este tema foi abordado, aclareando alguns aspectos e conceitos um pouco
teóricos. Agora pretendendo uma vertente mais prática sobre as condições fronteira a implementar, são
explicitadas como cada uma delas pode ser simulada:

 Condição de simetria: deslocamento segundo a direcção x nulo;
 Condição fronteira rígida: deslocamento segundo a direcção y nulo;
 Amortecedores a implementar no bordo esquerdo do modelo, isto é nos últimos nós a

receberem a solicitação dinâmica: definição do amortecimento ao nível de cada nó.

O caso dos amortecedores foi de mais complexa inserção relativamente às restantes condições
fronteira, visto ter sido necessário dotar o modelo de nós auxiliares que impediam os movimentos.
Estes nós auxiliares fazem parte, conjuntamente com os nós fronteira, dos elementos que simulam a
condição de radiação perfeita. A adicionar a este facto, foi necessário determinar o comprimento de
influência de cada um destes amortecedores, que não é sempre o mesmo já que nas fronteiras de
elementos com dimensões distintas é necessário ponderar o seu comprimento de influência. A figura
que se segue, permite entender melhor a forma como estes são inseridos nos nós fronteira do modelo.



Vibrações induzidas em edifícios sensíveis devidas ao tráfego rodoviário

45

Fig.5.4 – Amortecimento nodal num elemento de 8 nós (2D) [4]

Como se pode constatar por análise da figura, cada nó é dotado de dois tipos distintos de
amortecimento, um tangente e um normal, definidos pelas seguintes equações provindas da matriz de
amortecimento ponderada:

= × 5 − 2 + 2 (5.4)

=
8
15

× (4 + )
(5.5)

sendo = ( ).

A tabela que se segue contempla as componentes tangenciais e normais do amortecimento ponderado
a implementar nos nós correspondentes a cada estrato:

Quadro 5.9 – Componentes tangenciais e normais do amortecimento referentes a cada camada do solo

Tipo de solo s Cn Ct

aterro 0,41 232254,73 65996,76
Aluviões areia 0,30 242797,24 48654,01

Aluviões fluviais areia 0,58 200869.30 87796.23

Rocha decomposta
0,60 897718,70 412037,6
0,60 650459,00 298549,6
0,60 709708,95 325744,3

Rocha alterada 0,61 1068086,09 504729,3
Rocha dura 0,64 1489745,51 749967,5
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Quanto ao comprimento de influência adoptado para cada um dos amortecedores, a sua definição foi
executada através de ciclos que atribuíam, a cada um dos amortecedores normais localizados na
interface de dois elementos, metade da altura de cada um deles. A título de exemplo, se este se
localiza-se na interface de dois elementos com 0,3m de altura, o seu comprimento de influência seria
de 0,6, caso este se localizasse na interface de um elementos com 0,3m de altura e o seu subjacente
com 0,6, o seu comprimentos de influência seria de 0,45m.

5.4.3.2. Validação bidimensional das fronteiras radiantes

Com esta validação pretendeu-se averiguar a eficiência que as fronteiras radiantes desempenham,
quando um determinado sistema, em que estas se encontram inseridas, é submetido a uma excitação
dinâmica. Segundo Gonçalves [4], após a aplicação de uma carga súbita num “bloco” de solo, o
funcionamento das fronteiras radiantes pode ser constatado através da observação do registo da
evolução das tensões.

A figura 5.5, representa um “bloco” de solo provido de uma fronteira rígida na base do modelo e de
fronteiras radiantes nas zonas laterais, segundo o qual se podem observar as trajectórias das tensões ao
longo do tempo. Através desta figura averigua-se o bom funcionamento do modelo, já que este
apresenta uma maior concentração de tensões na sua base, devidas às reflexões provocadas pela
existência de uma fronteira rígida. Por outro lado, constata-se que o mesmo não ocorre nas zonas
laterais, onde as tensões se configuram muito mais difusas já que são absorvidas pelos amortecedores
inserido em cada um dos nós dos elementos da malha.

Fig.5.5 – Evolução temporal das tensões [4]
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5.4.4. MODELO FINAL

As imagens que se seguem, foram produto do modelo elaborado com recurso ao programa Ansys de
acordo com a geometria, malha, condições fronteira, propriedades e materiais acima determinadas. A
modelação do sistema foi conseguida através da realização de uma macro, que se encontra em anexo
(ANEXO A2), com recurso a comandos próprios do programa.

A primeira imagem que se segue, permite visualizar a estratificação do solo de acordo com os
diferentes tipos de materiais constituintes.

Fig.5.6 – Modelo 2D – estratificação do solo

Por observação da figura 5.6 pode-se aperceber da existência de duas áreas representadas uma a
verde/amarelado e outra a azul escuro nas imediações da superfície, que representam, respectivamente,
o ensoleiramento e o betão de limpeza imediatamente subjacente.

Já na figura 5.7 pode-se observar a estrutura porticada e parte da malha gerada para o solo.



Vibrações induzidas em edifícios sensíveis devidas ao tráfego rodoviário

48

Fig.5.7 – Modelo 2D – pormenor da malha e estrutura porticada

Por seu turno, podem ser visualizadas as condições fronteira de simetria, de fronteira rígida e de
radiação perfeita nas duas imagens que se seguem.

Fig.5.8 – Modelo 2D – condição fronteira radiantes
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Fig.5.9 – Modelo 2D – condição de simetria e de fronteira rígida

Por último, segue-se uma figura referente ao modelo 2D completo. Devido ao refinamento a que a
malha foi submetida aliado às grandes dimensões do modelo, a imagem não permite uma visualização
adequada à percepção de todos os pormenores.

Fig.5.10 – Modelo 2D  completo
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Para uma melhor percepção do bom comportamento do sistema seguem-se os 10 primeiros modos de
vibração obtidos pela análise modal.

Fig.5.11 – 1º e 2º modo de vibração (f1=0.883Hz e f2=1.700Hz)

Fig.5.12 – 3º e 4º modo de vibração (f3=2.304Hz e f4=2.562Hz)

Fig.5.13 – 5º e 6º modo de vibração (f5=2.761Hz e f6=2.805Hz)

Fig.5.14 – 7º e 8º modo de vibração (f7=2.912Hz e f8=2.994Hz)
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Fig.5.15 – 9º e 10º modo de vibração (f9=3.146Hz e f10=3.379Hz)

5.5. ACÇÃO DINÂMICA

5.5.1. INTRODUÇÃO

Ao longo deste item, e após uma breve percepção da metodologia de análise das cargas móveis
enquanto forças exteriores actuantes sobre o sistema solo-estrutura, foi necessário determinar quais os
parâmetros influentes para a simulação de carga. De facto, através da posse da componente dinâmica,
produzida pelo movimento de três camiões articulados a circular a uma velocidade constante de
60km/h, ao longo do tempo e para três qualidades de pavimento distintas, tornou-se imprescindível
realizar uma extrapolação e adaptação dos valores para o caso que se pretendeu analisar. Foi
igualmente fulcral determinar a distribuição do peso por cada eixo dos camiões referente à
componente estática da força aplicada ao sistema.

Inicialmente foi referido que um veículo que circula ao longo de uma via de comunicação, excluindo
no caso de se deslocar em pontes, apresenta, à priori, uma trajectória horizontal caso o perfil da estrada
seja horizontal e liso. Esse facto apenas seria real se os pavimentos possuíssem uma superfície de
contacto perfeitamente lisa. No entanto tal não ocorre, pelo que a deterioração rápida dos materiais, a
solicitação continua muitas das vezes excessiva ou mesmo tolerâncias associados ao próprio processo
construtivo, etc, condicionam as superfície dos pavimentos, dotando-o de irregularidades. Estas
irregularidades são responsáveis pela geração da vibração do veículo a longo do percurso.

Fig.5.16 – Veículo deslocando-se ao longo de um perfil irregular [1]
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O coeficiente de amplificação dinâmica é responsável pelo incremento relativo da resposta dinâmica
em relação à resposta estática, pelo que:

= (1 + ) (5.6)

onde (1+DA) é o factor de amplificação dinâmica.

Este coeficiente de amplificação dinâmica fornece, quando multiplicado pela resposta estática, a
componente dinâmica da força solicitadora ao longo do tempo.

Por último, foi então realizado o cômputo da solicitação a induzir no modelo.

5.5.2. PARÂMETROS INFLUENTES NA SOLICITAÇÃO DINÂMICA

Inúmeros são os parâmetros envoltos na resposta dinâmica induzida pelo tráfego ao solo. Com os itens
que se seguem pretendeu-se conhecer alguns dos parâmetros por forma a permitir a quantificação das
forças induzidas pelos camiões.

5.5.2.1. Parâmetros relativos ao pavimento – Irregularidades distribuídas

O perfil das irregularidades é usualmente idealizado como uma realização de um processo estocástico
estacionário que pode ser descrito probabilisticamente pela correspondente função densidade espectral
de potência. A medição das irregularidades existente no pavimento de uma via, pode ser determinada
através do recurso a um varrimento especial com um laser apropriado. Posteriormente, a partir das
medições registadas, é realizada a determinação de estimativas da função densidade espectral de
potência da irregularidade [15].

Segundo a proposta da comissão ISO/TC 108, a função densidade espectral de potência da
irregularidade é dada pela seguinte relação:

(Ω) = (Ω ) ×
Ω
Ω

(5.7)

em que Ω é frequência espacial cíclica da irregularidade (Ω=2πn, onde n=1/ λ e λ o comprimento de
onda da irregularidade).

Assumindo que Ω = 1 m-1 e w = 2, os valores do coeficiente de irregularidade Gd(Ω0) dados para
diferentes níveis de qualidade do pavimento apresentam-se, de acordo com a proposta da comissão
ISO/TC 108, no quadro que se segue:
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Quadro 5.10 – Valores de Gd(Ω0) para diferentes níveis de qualidade do pavimento de acordo com a proposta da
comissão ISO/TC 108 (adaptado de Drosner et al) [1]

Nível de qualidade do
pavimento

Gd(Ω0) (cm3)

Limite inferior Valor médio Limite superior

Muito Bom 0,5 1 2

Bom 2 4 8

Médio 8 16 32

Mau 32 64 128

Muito Mau 128 256 512

Por sua vez a função densidade espectral de potência Gd em função da frequência cíclica da
irregularidade Ω, calculada com base nos valores médios Gd(Ω0), para os diferentes níveis de
qualidade dos pavimentos, é expressa através do seguinte gráfico:

Fig.5.17 – Função densidade espectral de potência calculada com base nos valores médios de Gd(Ω0) para
diferentes classes de qualidade dos pavimentos rodoviários de acordo com a proposta da comissão ISO/TC 108

[1]

Outra metodologia de determinação da qualidade do pavimento seria enveredar pela norma ISO 8608
desenvolvida a partir da proposta da comissão ISO/TC 108 ou adoptando o Índice Internacional de
Irregularidade (IRI), no entanto, e por não integrar no âmbito do presente trabalho, não serão
abordadas outras formas de classificação de um pavimento quanto a irregularidade. Refere-se ainda
que os coeficientes de amplificação dinâmica recorridos para simulação das vibrações induzidas pelo
tráfego rodoviários tiveram por base as classificações propostas pela comissão ISO/TC 108.



Vibrações induzidas em edifícios sensíveis devidas ao tráfego rodoviário

54

Para a análise das vibrações, foram adoptados três tipos de pavimentos provenientes de medições
realizadas no âmbito de outro trabalho [1], um muito bom, um bom e um médio, que, como se pode
verificar por análise da figura 5.19, apresentam bastante discrepância entre eles, o que torna bastante
condicionante a quantificação do coeficiente de amplificação dinâmica.

Fig.5.18 – Perfis de irregularidades gerados artificialmente para pavimentos de qualidade média, boa e muito boa
[1]

5.5.2.2. Parâmetros relativos aos veículos

Se por um lado a acção dinâmica é suscitada pela interacção existente entre as irregularidades e o
veículo, por outro percebe-se que esta encontra-se directamente correlacionada com parâmetros
relacionados com as característicos do próprio veículo como os pneus e as suspensões. Além destes,
outros parâmetros como a composição do tráfego, o peso bruto e sua respectiva distribuição por eixo, a
distância entre eixos, o volume de tráfego e as distâncias entre veículos, condicionam não só a
componente dinâmica mas também a componente estática responsáveis pela produção da excitação.

 Composição do tráfego
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Relativamente a este parâmetro apenas se refere que o número de veículos em cada classe pode ser
obtido por contagem manual ou de uma forma automática. Este parâmetro não se considerou
fundamental para cumprir a finalidade estipulada, já que a simulação das vibrações induzidas foram
produzidas por três camiões articulados pertencentes, segundo a classificação estabelecida pela ex-
JAE (Junta Autónoma de Estradas), à classe H.

Foram simuladas duas hipóteses de ocorrência, uma primeira em que os três camiões circulam na faixa
de rodagem localizada mais à direita, e uma outra que simula a circulação de seis camiões, três em
cada faixa de rodagem. Este cenário muito improvável de ocorrer, apenas pretende avaliar qual a
velocidade das ondas que chegam a cada um dos laboratórios, perante tais condições adversas de
solicitação.

 Peso bruto e distância entre eixos

As normas que fixam os pesos brutos máximos e os pesos máximos por eixo, encontram-se
estabelecidos na Portaria nº 1092/97, de 3 de Novembro. Para o veículo específico ao qual se recorreu
para realização dinâmica análise dinâmica, isto é ao conjunto veículo tractor semi-reboque de 5 eixos,
o peso bruto máximo legal preconizado é de 40 toneladas.

Quanto às distribuições da massa por cada um dos eixos do camião e distanciamento entre eixos, estas
são feitas de acordo com a figura que se segue:

Fig.5.19 – Distribuição da massa por eixos do camião articulado [1]

Resumindo por cada um dos eixos do semi-reboque, o peso bruto é de 8,46 toneladas, quanto ao 1º e
2º eixo, pertencentes ao tractor, o peso bruto é de 5,58 e 9,42 toneladas respectivamente.

 Distância entre veículos
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Dependendo das condições de fluxo de tráfego, das quais se destacam três situações possíveis, tráfego
livre, congestionado ou engarrafado, também as distâncias entre veículos são mutáveis. Para cada uma
destas hipóteses existem propostas de funções densidade probabilidade que permitem a obtenção deste
distanciamento. Para o caso adoptado para análise, de três camiões articulados que circulam seguidos
em série, a probabilidade de ocorrência é reduzida. De seguida segue um gráfico, figura 5.21, da
função beta de densidade de probabilidade da distância entre veículos em tráfego congestionado em
função da velocidade.

Fig.5.20 – Função beta de densidade de probabilidade da distância entre veículos em tráfego congestionado em
função da velocidade

Para a velocidade de 60 km/h, que se infere ser razoável para a circulação numa via de circulação
urbana, a distância entre veículos, adoptada como a de maior probabilidade de ocorrência, segundo a
figura anterior, é de 15 metros.

 Suspensões e pneus

Quanto às suspensões dos camiões, tal como foi referido, estas podem ser pneumáticas ou lâminas de
aço. As segundas apresentam usualmente um menor amortecimento que as primeiras, pelo que têm
sido implementadas medidas para que haja uma maior adopção do número de suspensões pneumáticas
por parte dos condutores, no que concerne aos veículos [1].

Relativamente aos pneus enuncia-se apenas a importância, relatada por estudos efectuados, que este
desempenham no isolamento dos veículos em relação às frequências de excitação elevadas associadas
às irregularidades com comprimentos de ondas curtos [1].

5.5.3. DETERMINAÇÃO DA ACÇÃO DINÂMICA

Durante os últimos itens foi tratada a informação sobre os factores influentes na quantificação da
acção induzida pelo camião articulado no sistema. A tabela correspondente à variação da acção em
função do tempo foi conseguida através do somatório entre a componente dinâmica da força, fornecida
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pelo Professor Rui Calçada, com a componente estática. Cada uma das tabelas referentes à
componente dinâmica da acção relativas à passagem de um camião ao longo de uma ponte, faculta a
sua quantificação em função do nível de qualidade do pavimento, muito bom, bom ou médio, para
cada um dos eixos do veículo. Assim, após a soma, para cada um dos eixos, da componente estática,
que se pode visualizar na figura 5.13, à componente dinâmica, prosseguiu-se o cômputo através do
somatório, para cada instante de tempo, das acções referentes a cada eixo. Uma vez obtida acção
referente a um veículo, determinou-se, com recurso à figura 5.14, o espaçamento existente entre
veículos, para o caso de tráfego congestionado. Sendo este espaçamento de 15m, para uma velocidade
de circulação de 60km/h, a obtenção da acção uniformemente distribuída foi conseguida através da
distribuição da acção ao longo dos 26,60m, 11,60m referentes ao comprimento do veículo mais
2x7,50m referentes ao comprimentos de influência exercido por cada um dos camiões quando
espaçados de 15m entre eles. Por último foi realizada a sua distribuição ao longo da largura da via, isto
é ao longo de 3,3m, já que dos 10,50m de largura da faixa de rodagem, 0,3m foram reservados para a
separação existente entre cada duas faixas de rodagem. Desta forma obteve-se a pressão, para cada
instante de tempo, a aplicar nas vias.

Foram realizados dois cenários distintos referentes à circulação dos veículos, num primeiro simulou-se
que circulavam três camiões seguidos na via situada mais à direita. Já num segundo cenário, mais
desfavorável, agravou-se a solicitação, simulando a circulação três veículos na via da direita e na do
meio.

Fig.5.21 – Gráfico da acção dinâmica em função do tempo para um pavimento com nível de qualidade média
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Fig.5.22 – Gráfico da acção dinâmica em função do tempo para um pavimento com nível de qualidade bom

Fig.5.23 – Gráfico da acção dinâmica em função do tempo para um pavimento com nível de qualidade muito bom
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6
ANÁLISE E DISCUSSÃO DE

RESULTADOS

6.1. INTRODUÇÃO

Durante este capítulo é facultada a análise realizada pelo software, à qual se segue, para cada um dos
cenários estudados, uma crítica construtiva incidente sobre os resultados obtidos, tendo por base os
valores atribuídos pelo critério genérico de vibração, averiguando consequentemente a aplicabilidade
de cada laboratório à actividade laboratorial estipulada em projecto. Foi também objecto de análise, a
fiabilidade da precisão e exactidão dos resultados facultados pelo modelo elaborado, averiguando a
existência ou não de problemas intrínsecos, tais como a eficiência do modelo para representar o
comportamento do sistema, o nível de descritização, as técnicas numéricas utilizadas e os tipos de
elementos utilizados. Entenda-se que tais factores que asseguram a fiabilidade e precisão são muitas
das vezes prejudicados em detrimento da economia de tempo para a fase de processamento da análise.

6.2. PARÂMETROS A INTRODUZIR NO ANSYS NA ANÁLISE TRANSITÓRIA

Segundo o método de integração numérica adoptado, isto é o método de Newmark, foi necessário
estabelecer qual o intervalo de tempo de integração que assegura a precisão do método. Inicialmente
foi enunciado que é corrente adoptar intervalos ∆t=Tn/10, pelo que para uma frequência máxima de
excitação de 20Hz consagrada para veículos pesados, obteve-se um intervalo ∆t de 0,005s.

Outros dois dados de inserção no programa para a realização da análise transitória, foram os
parâmetros α e β para a definição da matriz de amortecimento de Rayleigh. Para o seu cômputo, foram
necessárias duas frequências de vibração bastante discrepantes, conforme o preconizado na figura 4.3,
para a obtenção da matriz de amortecimento de Rayleigh, a partir da ponderação da matriz de rigidez
com a matriz de massa. Assim para obter w2, optou-se pela frequência máxima de excitação de 20Hz,
enquanto que para w1 foi adoptado o valor da frequência do primeiro modo de vibração do sistema,
obtido por análise modal.

= 2
2 0,8834 × 2 20

(2 20) − (2 0,8834)
2 20 −2 0,8834

−1 2 20
1
2 0,8834

0,03
0,03 = 0,318932

0,00045727
5.8
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6.3. CENÁRIOS DE ANÁLISE

Para o trabalho foram realizados seis cenários distintos que permitissem inferir sobre comportamento
do edifício face diferentes condições de solicitação. Assim foram estabelecidos três níveis de
qualidade de pavimentos, um muito bom, um bom e um médio e duas solicitações, uma com a
passagem de três camiões na via da direita e outra com a circulação de seis camiões, três em cada uma
das vias localizadas mais à direita. Quanto à velocidade adoptada para simular a circulação dos
veículos apenas se adoptou a de 60km/h. De seguida segue-se uma tabela resumo dos cenários
simulados.

Quadro 6.1 – Cenários simulados

Cenário
Qualidade de pavimento Solicitação

Muito
bom Bom Médio 3 camiões na via da

direita
6 camiões, 3 na via da direita e 3 na

via do meio
1 x x
2 x x
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x

Quanto aos nós estudados, foram analisados os resultados obtidos para os nós localizados na interface
do ensoleiramento com o edifício, mais especificamente os localizados na base de cada pilar e os
intermédios a cada um dos tramos do pórtico, bem como os referentes ao piso 1. Estes resultados
foram simultaneamente confrontados com os critérios genéricos de vibração a aplicar de acordo com o
tipologia de investigação que pretendida para cada laboratório. De seguida afigura-se mais uma vez a
planta, correspondente ao piso 0, com os respectivos critérios estabelecidos de acordo com as
actividades pretendidas em cada um dos laboratórios. Quanto ao piso 1, que se estabeleceu para
laboratórios gerais, este não deve estar sujeito a vibrações superiores a 50μm/s (VC-A).
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Fig.6.1 – Planta dos laboratórios do piso 0

6.4. ANÁLISE DE RESULTADOS E RESPECTIVA CONFRONTAÇÃO COM OS CRITÉRIOS GENÉRICOS
DE VIBRAÇÃO

Os resultados que se seguem, produto da análise transitória realizada com o modelo elaborado através
do programa ANSYS, são exibidos, para cada nó analisado, através da velocidade vertical e da
velocidade horizontal no domínio do tempo. De seguida apresenta-se exemplificadamente o gráfico da
velocidade em função do tempo, para o cenário 1, para o nó localizado a 71,4m da condição de
simetria do modelo.

Fig.6.2 – Gráfico da componente vertical da velocidade no domínio do tempo para o nó localizado a 71,4m
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Os resultados obtidos visto instituírem gráficos cuja perceptibilidade torna dificultada a sua posterior
análise, implicou que se procedesse à sua “transformação” em gráficos que expressam a velocidade
quadrática média em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência, que desfruem da vantagem de
poderem ser comparados com as VC-curves. Os passos elaborados para a obtenção destes gráficos de
uma forma sintetizada, passaram por, numa primeira instância, obter as velocidades no domínio da
frequência através do recurso da ferramenta “Fast Fourier Transform”do MATLAB. Numa segunda
fase foi então elaborada a passagem para velocidade quadrática média, em função do um bandas de
1/3 de oitava da frequência, através de um procedimento cuja explicação não justifica o âmbito
proposto para a presente dissertação. A análise foi então prosseguida através da observação destes em
função do critério genérico de vibração, da comparação entre os diferentes cenários, e do estudo do
comportamento destas ao longo do comprimento do edifício.

Foram igualmente elaborados gráficos da velocidade máxima, média e mínima em função do
distanciamento entre cada dois dos nós analisados. Estes permitiram igualmente aferir e inferir, a
existência de lugares geométricos em que ocorria uma inversão do modo de propagação das ondas,
através do aumento ou diminuição da velocidade em função da distância à origem.

6.4.1. COMPONENTE VERTICAL DA VELOCIDADE NO PISO 0

 Cenário 1

Os gráficos que se seguem transmitem os resultados obtidos, segundo as condições descritas no
quadro 5.10, para cada um dos 15 nós analisados, isto é os referentes à base dos pilares fazendo
interface com o ensoleiramento bem como os nós intermédios a cada um dos tramos do pórtico.

Fig.6.3 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 71,4m (cenário 1)
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Fig.6.4 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 75,0m (cenário 1)

Fig.6.5 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 78,6m (cenário 1)

Fig.6.6 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 82,2m (cenário 1)
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Fig.6.7– Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 85,8m (cenário 1)

Fig.6.8 – gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 89,1m (cenário 1)

Fig.6.9 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 92,4m (cenário 1)
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Fig.6.10 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 95,7m (cenário 1)

Fig.6.11 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 99,0m (cenário 1)

Fig.6.12 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 102,3m (cenário 1)
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Fig.6.13 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 105,6m (cenário 1)

Fig.6.14 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 108,9m (cenário 1)

Fig.6.15 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 112,2m (cenário 1)
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Fig.6.16 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 115,5m (cenário 1)

Fig.6.17 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 118,8m (cenário 1)

Por análise dos gráficos, pôde-se facilmente constatar que apenas três nós, localizados à distância de
71,4m, 99,0m e 102,3m, do eixo de simetria do modelo, ultrapassam a curva VC-E. Relativamente aos
nós de mudança do modo de propagação das ondas, verificou-se que do nó localizado a uma distância
de 89,1m para o localizado a 92,4m algum factor condicionante implicou que a velocidade quadrática
média das ondas passasse a aumentar com a distância para algumas frequências, voltando
posteriormente a reduzir para o nó localizado a 102,3m, denotando-se mesmo uma grande quebra da
sua grandeza para o nó localizado a 112,2m. Este fenómeno apenas se verificou para as frequências de
vibração mais elevadas, já que para as mais baixas, a velocidade quadrática média continuou a
aumentar. Por último observou-se, por análise dos dois últimos gráficos, que as velocidades passaram
a aumentar significativamente para certas bandas de frequência. Relativamente ao cumprimento do
critério genérico de vibração, averiguou-se que para este cenário, determinado como o mais favorável
a nível de excitação do sistema, os laboratórios encontram-se aptos para a realização das actividades
laboratoriais para as quais foram estipulados. No entanto e em confrontação com outras curvas mais
restritivas, ver fig.2.10, elaboradas pelos mesmos autores Colin Gordon & Associates, este cenário
deixa de cumprir os critérios, devido à velocidades ultrapassarem as curvas VC para frequências
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próximas de 2Hz, correspondentes à vibração que envolvem os movimentos das caixas dos veículos
sobre as suspensões e pneus.

Segundo estes autores, as curvas mais restritivas apenas se aplicam caso existam equipamentos com
isolamento vibratório pneumático interno, cujas características aumentam muitas das vezes a sua
sensibilidade às vibrações para frequências entre 1 e 4Hz [15]. Consequentemente a aplicabilidade
destas curvas torna-se fundamental caso os laboratórios sejam dotados deste tipo de equipamentos.

 Cenário 2

Fig.6.18 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 71,4m (cenário 2)

Fig.6.19 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 75,0m (cenário 2)
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Fig.6.20 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 78,6m (cenário 2)

Fig.6.21 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 82,2m (cenário 2)

Fig.6.22 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 85,8m (cenário 2)
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Fig.6.23 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 89,1m (cenário 2)

Fig.6.24 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 92,4m (cenário 2)

Fig.6.25 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 95,7m (cenário 2)
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Fig.6.26 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 99,0m (cenário 2)

Fig.6.27 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 102,3m (cenário 2)

Fig.6.28 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 105,6m (cenário 2)
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Fig.6.29 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 108,9m (cenário 2)

Fig.6.30 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 112,2m (cenário 2)

Fig.6.31 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 115,5m (cenário 2)
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Fig.6.32 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 118,8m (cenário 2)

Como primeira conclusão da análise dos gráficos, averiguou-se a influência que o nível de qualidade
do pavimento pode induzir nas vibrações induzidas pelos veículos. Assim um pavimento que
conforma uma pior qualidade induz automaticamente um aumento da componente dinâmica da acção
dinâmica que actua no sistema. Consequentemente ocorre um aumento das velocidades das ondas que
se propagam através do solo ate à estrutura.

Relativamente ao cumprimento do critério genérico de vibração, verificou-se que apenas o último
tramo do pórtico não se encontra apto para o desenvolvimento da nanolitografia visto ultrapassar o
limite preconizado pela curva VC-E, chegando mesmo a ultrapassar a curva VC-D. Por seu turno estes
mesmo gráficos quando confrontados com as os critérios de vibração mais restritivos (fig.2.10),
verificam que nenhum dos laboratórios se encontra apto para o desenvolvimento das actividades
pretendidas, já que ultrapassam as curvas VC-C para frequências de vibração entre 1 e 4 Hz.

Quanto à variação do modo de propagação das ondas, denotou-se um comportamento da variação da
componente vertical das velocidades similar ao que ocorre para o cenário 1. Observou-se portanto,
uma ligeira diminuição, para algumas frequências, da velocidade quadrática média até ao nó
localizado a 89,1m da condição de simetria do modelo. Posteriormente, o seu comportamento inflecte,
até ao nó localizado a 102,3m, ocorrendo um aumento da velocidade para as frequências altas e uma
diminuição da velocidade para as baixas frequências, invertendo novamente esta variação até aos
115,5m. Finalmente, averiguou-se que a velocidade quadrática média voltava a aumentar, tanto para as
frequências altas como para as baixas, para o último tramo do pórtico.
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 Cenário 3

Fig.6.33 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 71,4m (cenário 3)

Fig.6.34 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 75,0m (cenário 3)

Fig.6.35 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 78,6m (cenário 3)
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Fig.6.36 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 82,2m (cenário 3)

Fig.6.37 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 85,8m (cenário 3)

Fig.6.38 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 89,1m (cenário 3)
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Fig.6.39 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 92,4m (cenário 3)

Fig.6.40 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 95,7m (cenário 3)

Fig.6.41 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 99,0m (cenário 3)
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Fig.6.42 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 102,3m (cenário 3)

Fig.6.43 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 105,6m (cenário 3)

Fig.6.44 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 108,9m (cenário 3)
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Fig.6.45 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 112,2m (cenário 3)

Fig.6.46 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 115,5m (cenário 3)

Fig.6.47 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 118,8m (cenário 3)
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Pelo que se pôde confirmar pela observação dos gráficos e em confrontação com os resultados obtidos
para os cenários anteriores, a velocidade quadrática média que se faz sentir no edifício aumenta
quando a qualidade do pavimento é deteriorada para um nível inferior. De facto é notável o
agravamento que a componente dinâmica da acção, associada à interacção veículo-pavimento, pode
induzir no sistema. Se no primeiro caso, para uma qualidade de pavimento muito boa, a maioria das
velocidades quadráticas médias verticais se situavam abaixo da curva VC-E, para uma qualidade boa,
esta limitação passou a ser estabelecida pela curva VC-D, que no caso de uma qualidade média do
pavimento ao sofrerem um incremento implementado pelo aumento das irregularidades do pavimento
das vias, sofreram uma translação (não de uma forma linear) até perto da curva VC-C.

O comportamento das vibrações ao propagarem-se pelo solo até aos pontos analisados corroborou os
resultados constatado nos outros cenários, pelo que as velocidades sofreram mudanças na forma de
propagação, precisamente para as zonas envoltas nos mesmos nós.

 Cenário 4 vs Cenário 1

Este cenário, tal como se pode confirmar por consulta do quadro 6.1, refere-se à solicitação das duas
vias da direita da faixa de rodagem. Neste em vez de ter sido simulada a circulação de três camiões
articulados, foi simulada a circulação simultânea de dois camiões, num total de seis camiões, num
pavimento com um nível de qualidade muito bom.

Pelo que se pôde observar por análise dos gráficos da velocidade quadrática média função de bandas
de 1/3 de oitava da frequência, apurou-se que apenas o último tramo do pórtico não cumpre o critério
para o qual foi projectado. No entanto caso sejam previstos equipamentos com isolamento vibratório
pneumático interno nos laboratórios então nenhum cumpre os critérios preconizados já que as VC-
curves ao manterem um declive nulo até uma frequência de 1Hz intersectam as velocidades
quadráticas médias registadas para as frequências mais baixas em todos os nós analisados.

De seguida são exibidas algumas das figuras analisadas, representadas conjuntamente com as
correspondentes para o cenário 1, confrontando assim os resultados obtidos entre as distintas
solicitações. Toda a restante informação encontra-se arquivada em anexo (ANEXO A3).

Fig.6.48 – Gráficos da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 71,4m; cenário 4 vs cenário 1
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Fig.6.49 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 92,4m; cenário 4 vs cenário 1

Fig.6.50 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 102,3m; cenário 4 vs cenário 1

Fig.6.51 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 112,2m; cenário 4 vs cenário 1
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Fig.6.52 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 115,5m; cenário 4 vs cenário 1

Na generalidade, por comparação entre os resultados dos diferentes cenários, aferiu-se que redobrando
as acção, também as vibrações induzidas aumentam obviamente a solicitação da estrutura através do
incremento das velocidades que se fazem sentir ao nível dos nós do ensoleiramento. Estas
discrepâncias, de um modo geral, fazem-se sentir de uma forma similar para todos os nós. No entanto,
constatou-se que para algumas frequências, estas mantiveram-se aproximadamente iguais aquando o
incremento da acção dinâmica.

Os gráficos que se seguem permitiram obter uma boa percepção da ordem de grandeza do aumento das
velocidades. De facto o que se pôde constatar é que as velocidades quadráticas médias nos nós
analisados duplicam de um cenário para o outro. O mesmo já não se pode afirmar das velocidades
máximas e mínimas, no entanto tanto num como noutro gráfico puderam-se averiguar a existência de
pontos de mudança do comportamento das ondas. Os nós analisados para os quais as velocidades
invertem a sua progressão, localizam-se próximos dos 80m, 95m e 111,4m. Esta comparação entre
velocidades máximas e mínimas não teve como intuito a comparação de valores, visto que podem
ocorrer zonas onde a velocidade máxima registada pode ser superior às registadas noutros locais, não
representando no entanto valores que conformem maiores distúrbios às actividades laboratoriais, já
que podem estar associadas a distintas frequências.
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Fig.6.53 – Velocidades rms para o cenário 1 e 4

Fig.6.54 – Velocidades máximas e mínimas para o cenário 1 e 4

 Cenário 5 vs Cenário 2

O objectivo empreendido para a comparação entre estes dois cenários foi o preconizado para o item
anterior, diferindo apenas no nível da qualidade do pavimento.

Por análise dos gráficos da velocidade quadrática média em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência obtidos para o cenário 5, depreendeu-se que os dois últimos tramos do pórtico, referentes
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aos laboratórios de litografia e nanolitografia, não cumprem os critérios de vibração VC-D e VC-E,
respectivamente, quando solicitados por 6 veículos que circulam num pavimento com um nível de
qualidade bom. Observou-se ainda que devido à inflação das velocidades quadráticas médias
correspondentes às frequências de vibração mais baixas, estas quando confrontadas com os critérios
genéricos de vibração mais restritivas, preconizam que nenhum dos laboratórios cumpre os requisitos
para o desenvolvimentos das actividades estipuladas. Obviamente que este cenário detém uma
probabilidade de ocorrência muito reduzida, já que a circulação simultânea de seis camiões articulados
é pouco viável de se suceder.

De seguida seguem-se os gráficos obtidos para o cenário 5, confrontando-os com os existentes para o
cenário 2.

Fig.6.55 – Gráficos da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 71,4m; cenário 5 vs cenário 2

Fig.6.56 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 92,4m; cenário 5 vs cenário 2
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Fig.6.57 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 102,3m; cenário 5 vs cenário 2

Fig.6.58 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 112,2m; cenário 5 vs cenário 2

Fig.6.59 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 118,8m; cenário 5 vs cenário 2
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De uma forma geral verificou-se um crescimento das velocidades quadráticas médias para todas as
frequências em ambos os cenários. O que não implica que de frequência para frequência este
crescimento seja igual, de facto para algumas frequências este crescimento constatou-se ser muito
reduzido. No entanto e por avaliação do gráfico que se segue, referente às velocidades quadrática
médias, estas velocidades parecem duplicar de uma forma global, similarmente ao sucedido entre o
cenário 1 e 6. É necessário entender que as velocidades máximas e mínimas podem não ocorrer para o
mesmo instante de tempo, apesar do comportamento averiguado ser bastante similar para as duas
solicitações. Neste caso, os nós onde se infere uma mudança na propagação das vibrações encontram-
se localizados a cerca de 95m, 101,4m e 111,4m da condição de simetria do modelo. Que são
aproximadamente as mesmas zonas averiguadas nos casos analisados anteriormente.

Fig.6.60 – Velocidades máximas e mínimas para o cenário 2 e 5
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Fig.6.61 – Velocidades quadráticas médias para o cenário 2 e 5

 Cenário 6 vs Cenário 3

A análise dos resultados obtidos para o cenário mais gravoso, isto é que simula a circulação de 6
veículos, 2 a 2 simultaneamente, no pavimento com um nível de qualidade médio, por ultrapassar a
curva VC-C para todos os nós analisados, não cumpre os requisitos conformados para a qual foi
projectada. Este cenário, tal como o anteriormente analisado, representa uma situação com
reduzidíssima probabilidade de ocorrência já que alia a um pavimento com muito fraca qualidade à
circulação de um total de 6 camiões articulados, em condições de tráfego congestionado.

Os gráficos que se seguem, para comparação entre as duas solicitações, são os referentes aos nós onde
se averiguou a existência de uma mudança na forma de propagação das vibrações.

Fig.6.62 – Gráficos da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 71,4m; cenário 6 vs cenário 3
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Fig.6.63 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 89,1m; cenário 6 vs cenário 3

Fig.6.64 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 102,3m; cenário 6 vs cenário 3

Fig.6.65 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 112,2m; cenário 5 vs cenário 2
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Fig.6.66 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 118,8m; cenário 6 vs cenário 3

Por análise das figuras 6.67 e 6.68, pôde-se inferir que à distância aproximadamente de 81,4m, 91,4m
e 111,4m, as curvas das velocidades inflectem, confirmando o observado nos gráficos que contemplam
as VC-curves.

Fig.6.67 – Velocidades máximas e mínimas para o cenário 3 e 6
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Fig.6.68 – Velocidades quadráticas médias para o cenário 3 e 6

 Comparação entre os diferentes cenários

Uma primeira observação que se pôde realizar por análise da fig.6.69, incidiu no facto de um
pavimento com um nível de qualidade muito bom condicionar melhores resultados, mesmo quando
solicitado pela circulação de 6 veículos camiões. Esta constatação foi igualmente averiguada através
dos gráficos que inflectem sobre as VC-curves, já que comparativamente ao cenário mais favorável, de
seguida, os que se configuraram menos ilícitos no que concerne ao cumprimento dos critérios
genéricos de vibração são os cenários 2 e 4. Relativamente aos pavimentos com um nível de qualidade
bom e médio, este facto já não pôde confirmar visto que quando solicitados pela transição de 6
veículos ocorria um agravamento substancial das velocidades máximas e mínimas.

Por análise das velocidades máximas e mínimas obtidas para os diferentes cenários, pôde-se inferir
com certa clareza sobre os locais onde a propagação das vibrações era afectada por características
locais correlacionadas com a geometria e parâmetros mecânicos do solo, entre outros factores. Tais
zonas localizam-se nas proximidades dos 76,4m, 81,4m, 91,4m, 101,4m e 111,4m do local
determinado para o estabelecimento da condição de simetria do carregamento.
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Fig.6.69 – Velocidades mínimas (componente vertical) obtidas para os diferentes cenários

Fig.6.70 – Velocidades máximas (componente vertical) obtidas para os diferentes cenários
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Fig.6.71– Velocidades quadráticas médias (componente vertical) obtidas para os diferentes cenários

6.4.2. COMPONENTE HORIZONTAL DA VELOCIDADE NO PISO 0

Cenário 1: Relativamente à componente horizontal da velocidade quadrática média constatou-se que
são cumpridos os critérios genéricos de vibração estipulados para cada um dos laboratórios, não
chegando, para nenhum dos nós analisados, a ultrapassar a curva VC-E. Por outro lado, avaliando os
resultados obtidos à luz da nova interpretação do critério IEST, cujos requerimentos referentes à
velocidade quadrática permanecem constantes até a frequências iguais a 1Hz, verificou-se que apenas
o último tramo do pórtico não cumpre os 3,12μm/s para as frequências mais baixas. De uma forma
geral, presenciou-se, através da análise dos gráficos, um ligeiro decréscimo da velocidade quadrática
média para algumas frequências entre os nós situados a uma distância de 71,4m e 82,2m do separador
flexível da faixa de rodagem. A partir deste último e até ao nó localizado a 99,0m, verificou-se uma
variação das velocidades quadráticas médias, sofrendo uma subida para algumas frequências e uma
descida para outras, passando posteriormente a aumentar para todas as frequências de um modo quase
imperceptível até ao último tramo do pórtico.

Cenário 2: Para este cenário foi averiguado que a componente horizontal da velocidade quadrática
média sofreu uma ligeira descida para apenas algumas das frequências até às proximidades do nó
localizado a 85,8m, a partir do qual começa a crescer inicialmente para algumas frequências e
posteriormente para quase todas as frequências até ao último tramo do pórtico. Relativamente ao
cumprimento do critério genérico de vibração, este cenário apenas não cumpre com os limites para o
último tramo do pórtico. Este valores quando confrontados com a nova interpretação do critério IEST,
preconizam a inviabilidade de adopção do piso para laboratórios que requeiram equipamentos isolados
pneumaticamente a vibrações.

Cenário3: Relativamente ao comportamento da velocidade quadrática média ao longo dos nós
analisados no corte longitudinal da estrutura porticada, observaram-se os mesmos pontos de inversão
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avaliados para o cenário 1 e 2. Segundo esta solicitação, a componente horizontal da velocidade
quadrática média apenas não cumpre o critério genérico de vibração para o último tramo do pórtico
para o qual se pretende um laboratório de nanolitografia. Relativamente ao critério mais restritivo,
averiguou-se que nenhum dos laboratórios se encontra apto para o desenvolvimento das actividades
previstas visto que, para frequências da ordem dos 2Hz, as VC-curves são excedidas pelas velocidades
quadráticas médias registadas.

Cenário 4: Para o caso simulado pela circulação de 6 camiões articulados, observou-se uma redução
dos valores registados para a velocidade quadrática média até ao nó localizado a 85,8m, crescendo
desde então para algumas frequências e diminuindo para outras até às proximidades dos 95,7m. A
partir daí observou-se um reduzido crescimento para quase todas as frequências. Para estas condições
de solicitação, denotou-se mais uma vez que o último tramo do pórtico não cumpre os limites
requeridos para o desenvolvimento das actividades laboratoriais esperadas. Apercebeu-se igualmente
que juntamente ao último tramo do pórtico, o penúltimo tramo do pórtico apresentava velocidades de
vibração que quando confrontadas com os critérios mais rígidos ultrapassavam os 3,12μm/s e os
6,25μm/s respectivamente.

Cenário 5: Verificou-se um mesmo comportamento das velocidades ao longo da sua propagação pelo
piso 0 da estrutura porticada, obviamente que agravadas pelas condições de solicitação. Quanto ao
cumprimento dos critérios genéricos de vibração esperados de acordo com a tipologia de actividade
laboratorial, observou-se que apenas os dois últimos tramos do pórtico, excederam os limites
preconizados pelas VC-curves. Aplicando o critério mais restritivo verificou-se que nenhum dos
tramos do pórtico se encontra apto para desenvolver as actividades laboratoriais.

Cenário 6: Verificou-se um decréscimo da velocidade quadrática média até ao nó localizado a 85,8m,
sendo que a partir deste observou-se uma inversão do comportamento para a generalidade das
frequências. Para o cenário estabelecido como o mais desvantajoso, visto importar solicitações de rara
probabilidade de ocorrência, o critério apenas não foi cumprido para os dois últimos tramos do
pórtico. Pela mesma razão averiguada em todos os outros cenários, o cumprimento do critério mais
restritivo fica impedido devido aos elevados valores registados para as velocidades quadráticas médias
associadas às vibrações de baixa frequência.

Um aspecto que se denotou sobrejacente à análise desta componente da velocidade, incidiu sobre uma
maior constância dos valores referentes à velocidade quadrática média, averiguando-se ainda, e tal
como se pôde confirmar igualmente para os gráficos referentes à componente horizontal registadas
para o piso 1, uma maior discrepância referentes aos modos fundamentais de vibração do veículo. De
facto, inferiu-se que tal fenómeno poderá estar associado a uma amplificação dinâmica, já que, pelo
que se pôde confirmar pela análise dos três primeiros modos de vibração, a estrutura porticada sofre
apenas movimentos horizontais dos seus pisos.

Os gráficos que se seguem, referentes às velocidades quadráticas médias, às velocidades máximas e
velocidades mínimas, permitiram a obtenção de algumas conclusões. Tal como os gráficos analisados
para a componente vertical da velocidade, estes permitiram observar o comportamento das
velocidades máximas, mínimas e médias quadráticas ao longo da estrutura porticada, pelo que se
observou que nas proximidades dos 91,4m e dos 111,4m devem existir alguns condicionalismos
associados ao sistema elaborado que interferem no modo de propagação das ondas. Apesar de estas
zonas não coincidirem exactamente nas mesmas observadas para os gráficos das velocidades
quadrática médias em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência, remetidos para anexo
(ANEXO A3), inferiu-se que tal acontecimento esteja correlacionado com a geometria da
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estratificação do terreno, aliados à existência da “trincheira” recriada pelo 1º nível soterrado do 1º
tramo do pórtico.

Através dos gráficos da velocidade quadrática média, observou-se que estes quando confrontados com
os correspondentes para a componente vertical da velocidade, são consideravelmente mais constantes
com a distância à fonte.

Fig.6.72– Velocidades máximas e mínimas (componente horizontal) obtidas para os cenários 1 e 4

Fig.6.73– Velocidades máximas e mínimas (componente horizontal) obtidas para os cenários 2 e 5
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Fig.6.74– Velocidades máximas e mínimas (componente horizontal) obtidas para os cenários 3 e 6

Fig.6.75– Velocidades quadráticas médias (componente horizontal) obtidas para os cenários 1 e 4
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Fig.6.76– Velocidades quadráticas médias (componente horizontal) obtidas para os cenários 2 e 5

Fig.6.77– Velocidades quadráticas médias (componente horizontal) obtidas para os cenários 3 e 6
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Fig.6.78– Velocidades máximas (componente horizontal) obtidas para os diferentes cenários

Fig.6.79– Velocidades mínimas (componente horizontal) obtidas para os diferentes cenários
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Fig.6.80– Velocidades quadráticas médias (componente horizontal) obtidas para os diferentes cenários

6.4.3. COMPONENTE VERTICAL DA VELOCIDADE NO PISO 1

Os gráficos obtidos para a componente vertical da velocidade para o piso 1, presenteiam velocidades
quadráticas médias bastante discrepantes entre cada um dos nós analisados, facto que pode ser
justificado pelas diferentes configurações da deformada da estrutura porticada, já que os pilares, ao
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entanto para que uma via apresente um nível de qualidade tão reduzido, precisa de se encontrar num
estado de deterioração bastante agravado, o que não se prevê que aconteça nas proximidades de um
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primeira instância, melhorar as características do pavimento, executando posteriormente uma
manutenção regular.

6.4.4. COMPONENTE HORIZONTAL DA VELOCIDADE NO PISO 1
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averiguou-se uma constância de valores, associados a cada frequência central, para os diferentes nós
analisados. Devido à elevada rigidez das lajes/vigas, EI=∞, a estrutura, quando solicitada segundo a
direcção x, comporta-se da mesma forma, exibindo sempre a mesma deformada.

Uma outra observação retirada da análise dos gráficos incidiu sobre a discrepância de valores da
velocidade quadrática média para as diferentes frequências, já que se constatou ser muito mais elevada
para uma frequência próxima dos 2Hz. Esta frequência para além de estar associada aos movimentos
das caixas dos veículos sobre as suspensões e pneus, averiguou-se ser a frequência natural da estrutura

0

0,00001

0,00002

0,00003

0,00004

0,00005

0,00006

0,00007

71,4 76,4 81,4 86,4 91,4 96,4 101,4 106,4 111,4 116,4 121,4

V
el

oc
id

ad
e 

rm
s 

(m
/s

)

Distância ao eixo de simetria do modelo (m)

Velocidades quadráticas médias

cenário 3 cenário 6 cenário 2 cenário 1 cenário 5 cenário 3



Vibrações induzidas em edifícios sensíveis devidas ao tráfego rodoviário

98

que reproduz o modo de vibração correspondente ao movimento horizontal do 1º piso da estrutura, tal
como se pode averiguar pela figura que se segue.

Fig.6.81 – 2º modo de vibração do sistema

Quanto ao cumprimento do critério genérico de vibração, denotou-se efectivamente que em nenhum
dos cenários analisados a velocidade quadrática média excedia a curva VC-A. De facto os valores
mais elevados da velocidade verificaram-se estar associados a frequências próximas dos 2Hz, por sua
vez a curva VC-A, apenas é estabelecida para frequências acima dos 8Hz, pelo que se observou que a
componente vertical da velocidade é condicionante relativamente ao cumprimento do critério genérico
de vibração para o piso 1.

De seguida encontra-se os gráficos da velocidade quadrática média vs bandas de 1/3 de oitava da
frequência, para o 1º nó do piso 1, para cada um dos cenários. Optou-se pelo 1º nó, mas obviamente
que se poderia ter optado por outro nó qualquer, já que os gráficos são praticamente iguais.
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Fig.6.82 – Gráficos da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o 1º nó, do piso 1; cenário 1, 2, 3, 4, 5, 6 (respectivamente da esquerda para a direita)

6.5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Durante os primeiros capítulos, foi enunciado que o solo quando submetido a vibrações, devido aos
baixos níveis de deformação a que se encontra propenso, apresenta um comportamento linear elástico
regido pela lei de Hooke. Consequentemente, e de acordo com os princípios estabelecidos por este tipo
de comportamento, durante a propagação de vibrações este não deveria evidenciar amortecimento. No
entanto tal facto não acontece, pelo que na realidade dá-se sempre a absorção de parte da energia
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emitida pelas ondas, caso contrário estas propagar-se-iam indefinidamente no meio. Devido ao
amortecimento inerente às propriedades do solo, designado de amortecimento material, conjuntamente
com o amortecimento geométrico as vibrações deveriam sofrer dissipação ao longo do
desenvolvimento do meio. Tal facto não se observou para os resultados obtidos, já que estas para
determinadas zonas voltavam a evidenciar crescimento da sua velocidade. Embora não tenha sido
realizado um estudo sobre os motivos para tal acontecimento, inferiu-se que poderia estar relacionado
com o modo de reflexão e refracção das ondas nas interfaces existentes entre os estratos do solo, de
acordo com a lei de Snell.

Verificou-se assim que as ondas não se atenuam sempre com a distância, podendo registar valores
mais elevados da vibração em pontos mais afastados da fonte, devido à concentração ou sobreposição
das ondas a outras reflectidas. Este fenómeno pode ocorrer no caso do meio de propagação das ondas
ser estratificado e com uma geometria que favoreça tal acontecimento.

Aliados à variação dos parâmetros mecânicos, observa-se ainda que o 1º tramo do pórtico, cujo nível
do 1º piso foi implantado abaixo do nível do solo, poderá desempenhar o papel de medida de
mitigação semelhante ao estabelecido pelas trincheiras. Por estudos elaborados por Sílvio constatou-se
mesmo que estas podem reduzir cerca de 80% da velocidade quadrática média, quando estabelecidas
junto da fonte, que no caso de um modelo 2D pode atingir os 60%. Embora este piso soterrado se
encontre a uma distância considerável da fonte, este deve produzir uma determinada influência, visto
que interrompe parte do “caminho” de propagação de algumas ondas.

Quadro 6.2– Valores r.m.s para a velocidade quando implementada uma trincheira vazia nas proximidades da
fonte; % de diminuição da velocidade quadrática média após a aplicação desta medida
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7
CONCLUSÕES

7.1. CONCLUSÕES GERAIS

O objectivo principal, preconizado para a presente dissertação, teve por base averiguar se as vibrações
induzidas pelo tráfego rodoviário nas contiguidades de um edifício “sensível”, cumpriam os critérios
preconizados para o óptimo desenvolvimento das actividades intrínsecas a cada um dos laboratórios
existente no interior do edifício. Assim após realizado um feedback de estudos realizados por alguns
autores para a clarificação de alguns conceitos fundamentais à compreensão do fenómeno em si,
seguiu-se um investigação das metodologias de análise depreendendo-se qual a que melhor se
adequava ao problema afigurado de acordo com os procedimentos utilizados pelo programa ANSYS.
Por seu turno a elaboração do modelo, tendo por base o método dos elementos finitos, envolveu certos
aspectos fulcrais para a sua modelação, fundamentais ao seu correcto funcionamento quando
solicitado por uma acção dinâmica. As condições fronteira e o tamanho dos elementos a implementar
na malha são factores bastante determinantes, por motivos previamente referidos, para a obtenção de
resultados precisos.

Com este estudo, e após a confrontação dos resultados obtidos com os critérios genéricos de vibração,
devido às inconstâncias na forma de propagação das ondas, apontou-se como motivo a possibilidade
da existência de factores condicionantes na forma de propagação das ondas ao longo do solo.

Apesar dos resultados obtidos apenas cumprirem os critérios genéricos de vibração para o cenário
mais favorável, a sua justificação tem por base, entre outras inúmeras razões, o modelo adoptado e
elaborado para o estudo das vibrações induzidas pelo tráfego rodoviário. De facto o modelo 2D, apesar
de se configurar mais simples aliando ainda a vantagem do tempo de processamento de cálculo ser
incomparavelmente mais reduzido que o necessário para a análise de um modelo 3D, este pode
determinar a obtenção de resultados um pouco distintos dos que ocorreriam num modelo 3D.

Relativamente aos diferentes cenários simulados e avaliados, tal como se pôde inferir pelas suas
análises, o nível de qualidade de pavimento é um dos factores com mais influência na propagação das
vibrações, já que com o aumento das irregularidades, ocorre uma amplificação da componente
dinâmica da acção induzida no sistema, confirmou-se mesmo que é preferível uma situação em que
circulam 6 camiões articulados num pavimento com um nível de qualidade muito bom que o cenário
empreendido pela circulação de 3 camiões num pavimento com qualidade boa ou média. Por sua vez
as discrepâncias verificadas entre a circulação de 3 e 6 veículos, para um mesmo nível de qualidade,
apontam para o dobro das velocidades médias entre um e outro cenário, não implicado no entanto a
mesma relação entre as velocidades máximas e mínimas, já que se constatou que para determinadas
frequências de vibração as diferenças eram bastante consideráveis enquanto para outras estas eram
mínimas.
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Relativamente aos critérios genéricos de vibração preconizados para cada laboratório do piso 0 do
projecto, apurou-se que estes apenas eram cumpridos para o cenário 1 na condicionante de não
existirem equipamentos com isolamento vibratório pneumático interno, já que devido à sua
sensibilidade para frequências entre 1 e 4 Hz, os critérios apresentam uma configuração mais
restritiva. Por sua vez os cenários 2 e 4, referentes, respectivamente, à circulação de 3 camiões num
pavimento com um nível de qualidade boa e á circulação de 6 camiões num pavimento com um nível
de qualidade muito bom, apenas ultrapassavam o limite de velocidade quadrática média imposta para
o desenvolvimento da nanolitografia no último laboratório. Relativamente ao cenário 6 que simulou a
pior solicitação, sobre estas condições nenhum dos laboratórios se fomenta apto para o
desenvolvimento das actividades para as quais foram projectados. Já o cenário 5, que simulou a
circulação de 6 camiões num pavimento com um nível de qualidade bom reflecte igualmente melhores
resultados que os observados para o cenário 3, correspondente à circulação de 3 camiões, num
pavimento com um nível de qualidade média. Esta última informação não se encontra muito
sobrejacente nos gráficos correspondentes às velocidades máximas e mínimas, segundo os quais o
cenário 3 parece condicionar a obtenção de melhores resultados, no entanto não são estas as
velocidades que condicionam o desenvolvimento da actividade já que podem estar associados a níveis
de vibração muito reduzidos, quadro 7.1.

Relativamente aos laboratórios estipulados para o 1º piso, verificou-se que a velocidade quadrática
média apenas excedia a curva VC-A, quando o sistema era excitado pela circulação dos camiões em
pavimentos com um nível de qualidade médio. Este bom comportamento dos laboratórios deve-se
igualmente ao bom comportamento da estrutura porticada, determinada por uma rigidez considerável
dos seus elementos resistentes, quadro 7.1.

Por outro lado, aplicando o critério estabelecido por Gordon & Associates, de acordo com a nova
interpretação do critério genérico de vibração (“IEST criteria”), para o caso de laboratórios que
conformem actividades que envolvam actividades com equipamentos com isolamento pneumático
interno, então nenhum destes cenários seria propício sendo obviamente necessária a introdução de uma
medida de mitigação, quadro 7.1. O que de facto se observou para muitos dos cenários simulados é
que estes critérios são ultrapassados apenas para as velocidades quadráticas médias associadas às
baixas frequências, que são os determinados pelos movimentos das caixas dos veículos sobre as
suspensões e pneus.

Sucintamente inferiu-se, com a realização da presente dissertação, que o modo de propagação das
ondas através de um modelo pode-se ser altamente influenciado por determinados factores
condicionantes, nomeadamente os que se inter-relacionam directamente com o amortecimento
geométrico e o amortecimento material. Concluiu-se igualmente que o nível de qualidade do
pavimento é um factor preponderante na geração da acção dinâmica já que um pavimento mais
deteriorado induz um aumento da componente dinâmica desta solicitação. Inferiu-se ainda que ao
redobrar a acção dinâmica, as velocidades que se fazem sentir ao nível do ensoleiramento são
igualmente duplicadas.
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Quadro 7.1 – Quadro resumo do cumprimento dos critérios para os diferentes cenários

Cenários

Piso 0 Piso 1
Velocidade
(comp.
vertical)

Velocidade
(comp.
horizontal)

Generalidade Velocidade
(comp.
vertical)

Velocidade
(comp.
horizontal)

Generalidad
e

1

Critério
genérico de
vibração

Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre Cumpre

Nova
interpretação
do IEST
criteria

Não cumpre
para os dois
últimos
tramos do
pórtico

Não cumpre
para o último
tramo do
pórtico

Não cumpre
para os dois
últimos
tramos do
pórtico

Cumpre Cumpre Cumpre

2

Critério
genérico de
vibração

Não cumpre
para o
último tramo
do pórtico

Não cumpre
para o último
tramo do
pórtico

Não cumpre
para o último
tramo do
pórtico

Cumpre Cumpre Cumpre

Nova
interpretação
do IEST
criteria

Não cumpre
para
nenhum dos
tramos do
pórtico

Não cumpre
para nenhum
dos tramos
do pórtico

Não cumpre
para nenhum
tramos do
pórtico

Cumpre Cumpre Cumpre

3

Critério
genérico de
vibração

Não cumpre
para a
maioria dos
tramos do
pórtico

Não cumpre
para os dois
últimos
tramos do
pórtico

Não cumpre
para a
maioria dos
tramos do
pórtico

Não
cumpre
para o 1º
tramo do
pórtico

Cumpre Não cumpre
para o 1º
tramo do
pórtico

Nova
interpretação
do IEST
criteria

Não cumpre
para
nenhum dos
tramos do
pórtico

Não cumpre
para nenhum
dos tramos
do pórtico

Não cumpre
para nenhum
dos tramos
do pórtico

Não
cumpre
para o 1º
tramo do
pórtico

Cumpre Não cumpre
para o 1º
tramo do
pórtico

4

Critério
genérico de
vibração

Não cumpre
para o
último tramo
do pórtico

Não cumpre
para o último
tramo do
pórtico

Não cumpre
para o último
tramo do
pórtico

Cumpre Cumpre Cumpre

Nova
interpretação
do IEST
criteria

Não cumpre
para
nenhum dos
tramos do
pórtico

Não cumpre
para os dois
últimos
tramos do
pórtico

Não cumpre
para nenhum
dos tramos
do pórtico

Cumpre Cumpre Cumpre

5

Critério
genérico de
vibração

Não cumpre
para os dois
últimos
tramos do
pórtico

Não cumpre
para os dois
últimos
tramos do
pórtico

Não cumpre
para os dois
últimos
tramos do
pórtico

Cumpre Cumpre Cumpre

Nova
interpretação
do IEST
criteria

Não cumpre
para
nenhum dos
tramos do
pórtico

Não cumpre
para nenhum
dos tramos
do pórtico

Não cumpre
para nenhum
dos tramos
do pórtico

Cumpre Cumpre Cumpre

6

Critério
genérico de
vibração

Não cumpre
para
nenhum dos
laboratórios

Não cumpre
para os dois
últimos
tramos do
pórtico

Não cumpre
para nenhum
dos
laboratórios

Não
cumpre
para o 1º
tramo do
pórtico

Cumpre Não cumpre
para o 1º
tramo do
pórtico

Nova
interpretação
do IEST
criteria

Não cumpre
para
nenhum dos
laboratórios

Não cumpre
para nenhum
dos
laboratórios

Não cumpre
para nenhum
dos
laboratórios

Não
cumpre
para o 1º
tramo do
pórtico

Cumpre Não cumpre
para o 1º
tramo do
pórtico
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7.2. PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

Tal como se pôde inferir com os resultados deste trabalho, inúmeras são as dúvidas que se suscitaram
relativamente ao modo de propagação das ondas Rayleigh. Sugere-se portanto, para trabalhos futuros a
determinação da influência da estratificação dos solos na propagação das ondas, enquanto variação dos
parâmetros mecânicos e da geometria das distintas camadas. É igualmente de notável interesse avaliar
a diferença entre a propagação das ondas em solos saturados ou não saturados, fazendo variar o
posicionamento do nível freático. A determinação da eficácia da medida de mitigação adoptada seria
um outro item a avaliar através da introdução de fundações correntes no edifício, conferindo
posteriormente a influência por ela exercida.

A realização de um modelo 3D seria também um outro trabalho a desenvolver, na medida que
permitiria debater os resultados obtidos, avaliando a interferência que o amortecimento material e
geométrico exerce sobre velocidades de tão reduzida ordem de grandeza. Posteriormente uma
validação experimental permitira obter resultados que quando comparados com os obtidos através dos
modelos 2D e 3D facultariam os erros inerentes aos próprios métodos de integração numérica,
simplificações e propriedades materiais, etc. Estes permitiriam determinar alguns dos aspectos a
corrigir na modelação de forma a permitir a obtenção de uma convergência dos resultados com o caso
real.
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ANEXO A1
DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS MECÂNICOS DOS

ESTRATOS ROCHA DECOMPOSTA E ROCHA ALTERADA
A PARTIR DOS RESULTADOS OBTIDOS PELO ENSAIO

SPT





A.1.1

Quadro A1 – Obtenção dos parâmetros E e Gmáx a partir dos resultados obtidos pelo ensaio SPT realizados em três locais distintos segundo o corte longitudinal que se
modelou – referentes aos estratos rocha decomposta e rocha alterada

z
(m) N(SPT) Correcção

energia

Correcção
comprimento

vara

Correcção
diâmetro

furo

σ'v0
(kN/m2) Cn (N1)60 ID (Skempton) Dr (%) K2,máx

Gmáx
(kPa) E (kPa)

6 18 1 1 0,85 83,57 1,1 16,7 0,22 35-65 medianamente
compacta 50,42 9,425048 86160,61 210231,9

9 51 1 1 0,95 143,57 0,8 40,4 0,22 65-85 compacta ou
densa 83,16 14,20549 170211,2 415315,3

12 60 1 1 1 207,57 0,7 41,6 0,2 65-85 compacta ou
densa 84,58 14,43329 207944,5 499066,9

15 60 1 1 1 273,57 0,6 36,3 0,2 65-85 compacta ou
densa 78,27 13,4225 222007,6 532818,2

6 13 1 1 0,85 88,48 1,1 11,7 0,22 35-65 medianamente
compacta 41,61 8,896813 83684,45 204190

9 30 1 1 0,95 148,48 0,8 23,4 0,22 35-65 medianamente
compacta 62,16 11,83154 144167,6 351769

12 46 1 1 1 208,48 0,7 31,9 0,22 65-85 compacta ou
densa 73,07 12,70693 183471,1 447669,4

15 19 1 1 1 268,48 0,6 11,6 0,22 35-65 medianamente
compacta 41,35 8,880734 145512,7 355050,9

18 60 1 1 1 330,48 0,6 33,0 0,2 65-85 compacta ou
densa 74,42 12,84178 233450,4 560281

6 14 1 1 0,85 94,83 1,0 12,2 0,22 35-65 medianamente
compacta 42,45 8,946815 87125,86 212587,1

9 11 1 1 0,95 154,83 0,8 8,4 0,22 35-65 medianamente
compacta 35,70 8,198374 102013,8 248913,6

12 60 1 1 1 216,83 0,7 40,7 0,2 65-85 compacta ou
densa 83,53 14,26403 210041,1 504098,6

15 60 1 1 1 282,83 0,6 35,7 0,2 65-85 compacta ou
densa 77,56 13,30976 223838,6 537212,6

18 60 1 1 1 348,83 0,5 32,1 0,2 65-85 compacta ou
densa 73,38 12,73823 237912,7 570990,5
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MACRO DESENVOLVIDA PARA A GERAÇÃO DO MODELO
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A2.

/FILNAME, 2D_LONG

/TITLE, 2D_LONG

/PREP7

!DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE ELEMENTOS

ET, 1, PLANE183 !Solo, ensoleiramento e pavimento

KEYOPT, 1, 3, 2

KEYOPT, 1, 6, 0

KEYOPT, 1, 10, 0

ET, 2, COMBIN14 !Amortecedores viscosos

KEYOPT, 2, 1, 0

KEYOPT, 2, 2, 0

KEYOPT, 2, 3, 2

ET, 3, BEAM3 !Pilares e vigas dos pórticos

KEYOPT, 3, 6, 0

KEYOPT, 3, 9, 0

KEYOPT, 3, 10, 0

!SOLO1

MP, EX, 1, 15e6 !E=15 MPa

MP, PRXY, 1, 0.4 !coef. Poisson=0.4

MP, DENS, 1, 1937 !massa volumica=1937kg/m3

!SOLO2

MP, EX, 2, 10e6 !E=10 MPa

MP, PRXY, 2, 0.45 !coef. Poisson=0.45

MP, DENS, 2, 1835 !massa volumica=1835kg/m3

!SOLO3

MP, EX, 3, 20e6 !E=20 MPa

MP, PRXY, 3, 0.25 !coef. Poisson=0.25

MP, DENS, 3, 1937 !massa volumica=1937kg/m3

!SOLO4

MP, EX, 4, 210e6 !E=210 MPa

MP, PRXY, 4, 0.22 !coef. Poisson=0.22

MP, DENS, 4, 2039 !massa volumica=2039kg/m3
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!SOLO5

MP, EX, 5, 250e6 !E=250 MPa

MP, PRXY, 5, 0.22 !coef. Poisson=0.22

MP, DENS, 5, 2039 !massa volumica=2039kg/m3

!SOLO6

MP, EX, 6, 400e6 !E=400 MPa

MP, PRXY, 6, 0.22 !coef. Poisson=0.22

MP, DENS, 6, 2039 !massa volumica=2039kg/m3

!SOLO7

MP, EX, 7, 530e6 !E=530 MPa

MP, PRXY, 7, 0.2 !coef. Poisson=0.2

MP, DENS, 7, 2243 !massa volumica=2243kg/m3

!SOLO8

MP, EX, 8, 1000e6 !E=1000 MPa

MP, PRXY, 8, 0.15 !coef. Poisson=0.15

MP, DENS, 8, 2450 !massa volumica=2450kg/m3

!Ensoleiramento

MP, EX, 9, 33e9 !E=33 MPa

MP, PRXY, 9, 0.3 !coef. Poisson=0.3

MP, DENS, 9, 2446 !massa volumica=2446kg/m3

!BETÃO LIMPEZA

MP, EX, 10, 33e9 !E=33 MPa

MP, PRXY, 10, 0.3 !coef. Poisson=0.3

MP, DENS, 10, 2400 !massa volumica=2400kg/m3

!PILARES DOS PÓRTICOS

MP, EX, 11, 33e9 !E=33 GPa

MP, PRXY, 11, 0.3 !coef. Poisson=0.3

MP, DENS, 11, 2500 !massa volumica=2500 kg/m3

!VIGAS DOS PÓRTICOS

MP, EX, 12, 33e9 !E=33 GPa

MP, PRXY, 12, 0.3 !coef. Poisson=0.3

MP, DENS, 12, 2500 !massa volumica=2500 kg/m3

!BETÃO BETUMINOSO
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MP, EX, 13,  5e9 !E=5 GPa

MP, PRXY, 13, 0.4 !coef. Poisson=0.4

MP, DENS, 13, 2360 !massa volumica= 2360kg/m3

!... BETUMINOSA EM MISTURA DENSA

MP, EX, 14, 4.5e9 !E= 4.5GPa

MP, PRXY, 14, 0.4 !coef. Poisson=0.4

MP, DENS, 14, 2350 !massa volumica= 2350 kg/m3

!MACADAME BETUMINOSO

MP, EX, 15, 4e9 !E= 4GPa

MP, PRXY, 15, 0.4 !coef. Poisson=0.4

MP, DENS, 15, 2260 !massa volumica= 2260 kg/m3

!M.G.E

MP, EX, 16, 630e6 !E= 630MPa

MP, PRXY, 16, 0.35 !coef. Poisson=0.35

MP, DENS, 16, 1850 !massa volumica= 1850 kg/m3

!AMORTECEDORES

cvn1=232254.73 !Alterar conforme o solo a considerar

cvt1=65996.76

MP, EX, 17, 30e9 !E= x

MP, PRXY, 17, 0.2 !coef. Poisson= x

MP, DENS, 17, 2500 !massa volumica= x

!AMORTECEDORES

cvn2=232254.73 !Alterar conforme o solo a considerar

cvt2=65996.76

MP, EX, 18, 30e9 !E= x

MP, PRXY, 18, 0.2 !coef. Poisson= x

MP, DENS, 18, 2500 !massa volumica= x

!AMORTECEDORES

cvn3=242797.24 !Alterar conforme o solo a considerar

cvt3=48654.01

MP, EX, 19, 30e9 !E= x

MP, PRXY, 19, 0.2 !coef. Poisson= x

MP, DENS, 19, 2500 !massa volumica= x

!AMORTECEDORES
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cvn4=650459.00 !Alterar conforme o solo a considerar

cvt4=298549.57

MP, EX, 20, 30e9 !E= x

MP, PRXY, 20, 0.2 !coef. Poisson= x

MP, DENS, 20, 2500 !massa volumica= x

!AMORTECEDORES

cvn5=897718.70 !Alterar conforme o solo a considerar

cvt5=412037.56

MP, EX, 21, 30e9 !E= x

MP, PRXY, 21, 0.2 !coef. Poisson= x

MP, DENS, 21, 2500 !massa volumica= x

!AMORTECEDORES

cvn6=1068086.09 !Alterar conforme o solo a considerar

cvt6=504729.27

MP, EX, 22, 30e9 !E= x

MP, PRXY, 22, 0.2 !coef. Poisson= x

MP, DENS, 22, 2500 !massa volumica= x

!AMORTECEDORES

cvn7=1068086.09 !Alterar conforme o solo a considerar

cvt7=504729.27

MP, EX, 23, 30e9 !E= x

MP, PRXY, 23, 0.2 !coef. Poisson= x

MP, DENS, 23, 2500 !massa volumica= x

!AMORTECEDORES

cvn8=1489745.51 !Alterar conforme o solo a considerar

cvt8=749967.50

MP, EX, 24, 30e9 !E= x

MP, PRXY, 24, 0.2 !coef. Poisson= x

MP, DENS, 24, 2500 !massa volumica= x

!AMORTECEDORES

cvn9=1489745.51 !Alterar conforme o solo a considerar

cvt9=749967.50

MP, EX, 25, 30e9 !E= x

MP, PRXY, 25, 0.2 !coef. Poisson= x

MP, DENS, 25, 2500 !massa volumica= x
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!AMORTECEDORES

cvn10=1489745.51 !Alterar conforme o solo a considerar

cvt10=749967.50

MP, EX, 26, 30e9 !E= x

MP, PRXY, 26, 0.2 !coef. Poisson= x

MP, DENS, 26, 2500 !massa volumica= x

!GEOMETRIA (SOLO E ENSOLEIRAMENTO)-----------------------------------------------------------------

k, 1, 0.0, 177.0

k, 2, 0.0, 176.94

k, 3, 0.0, 176.86

k, 4, 0.0, 176.76

k, 5, 0.0, 176.4

…

k, 240, 192.0, 157.2

k, 241, 192.0, 118.8

L, 1, 2 ! Line conecting keypoints 1&2

L, 2, 3

L, 3, 4

L, 4, 5

L, 5, 6

…

L, 223, 240

L, 224, 241

AL, 1, 229, 20, 230 ! Area defined by lines

AL, 2, 230, 21, 231

AL, 3, 231, 22, 232

…

AL, 211, 441, 227, 442

AL, 212, 442, 228, 443

!MALHA (SOLO E ENSOLEIRAMENTO)-----------------------------------------------------------------

TYPE, 1

MAT, 13

LESIZE, 1, 0.06

LESIZE, 229, 0.3

LESIZE, 20, 0.06
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LESIZE, 230, 0.3

AMESH, 1

TYPE, 1

MAT, 14

LESIZE, 2, 0.08

LESIZE, 230, 0.3

LESIZE, 21, 0.08

LESIZE, 231, 0.3

AMESH, 2

TYPE, 1

MAT, 15

LESIZE, 3, 0.1

LESIZE, 231, 0.3

LESIZE, 22, 0.1

LESIZE, 232, 0.3

AMESH, 3

…

TYPE, 1

MAT, 8

LESIZE, 211, 1.2

LESIZE, 441, 0.3

LESIZE, 227, 1.2

LESIZE, 442, 0.3

AMESH, 202

TYPE, 1

MAT, 8

LESIZE, 212, 2.4

LESIZE, 442, 0.3
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LESIZE, 228, 2.4

LESIZE, 443, 0.3

AMESH, 203

!AMORTECEDORES VISCOSOS (NORMAIS E TANGENCIAIS)------------------------------------

ltot=192.0

ha1=177.0

h1=0.0

h2=0.9

h3=3.9

h4=6.0

h5=10.2

h6=13.8

h7=15

h8=19.8

h9=58.2

h10=0.0

camort=0.10 !Comprimento dos amortecedores

hms1=0.0

hms2=0.15

*DO, j1, 1, 5, 1 ! ENTRE CADA CAMADA

R, j1, , cvn1*(hms2)

TYPE, 2

MAT, 17

REAL, j1

N, , ltot+camort, 177.0-hms2*j1

S1=NODE(ltot+camort, 177.0-hms2*j1, 0)

S2=NODE(ltot, 177.0-hms2*j1, 0)

E, S1, S2

D, S1, ALL, 0

R, j1+5, , cvt1*(hms2)

TYPE, 2
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MAT, 17

REAL, j1+5

N, , ltot, 177.0-hms2*j1-camort

S3=NODE(ltot, 177.0-hms2*j1-camort, 0)

E, S3, S2

D, S3, ALL, 0

*ENDDO

rt1=5+j1

*DO, j2, 1, 19, 1 ! ENTRE CADA CAMADA

R, rt1+j2, , cvn3*(hms2)

TYPE, 2

MAT, 19

REAL, rt1+j2

N, , ltot+camort, 176.1-hms2*j2

S1=NODE(ltot+camort, 176.1-hms2*j2, 0)

S2=NODE(ltot, 176.1-hms2*j2, 0)

E, S1, S2

D, S1, ALL, 0

R, rt1+19+j2, , cvt3*(hms2)

TYPE, 2

MAT, 19

REAL, rt1+19+j2

N, , ltot, 176.1-hms2*j2-camort

S3=NODE(ltot, 176.1-hms2*j2-camort, 0)

E, S3, S2

D, S3, ALL, 0

*ENDDO

rt2=rt1+19+j2

*DO, j3, 1, 13, 1 ! ENTRE CADA CAMADA

R, rt2+j3, , cvn4*(hms2)
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TYPE, 2

MAT, 20

REAL, rt2+j3

N, , ltot+camort, 173.1-hms2*j3

S1=NODE(ltot+camort, 173.1-hms2*j3, 0)

S2=NODE(ltot, 173.1-hms2*j3, 0)

E, S1, S2

D, S1, ALL, 0

R, rt2+13+j3, , cvt4*(hms2)

TYPE, 2

MAT, 20

REAL, rt2+13+j3

N, , ltot, 173.1-hms2*j3-camort

S3=NODE(ltot, 173.1-hms2*j3-camort, 0)

E, S3, S2

D, S3, ALL, 0

*ENDDO

rt3=rt2+13+j3

hms5=0.3

*DO, j4, 1, 13, 1 ! ENTRE CADA CAMADA

R, rt3+j4, , cvn5*(hms5)

TYPE, 2

MAT, 21

REAL, rt3+j4

N, , ltot+camort, 171.0-hms5*j4

S1=NODE(ltot+camort, 171.0-hms5*j4, 0)

S2=NODE(ltot, 171.0-hms5*j4, 0)

E, S1, S2

D, S1, ALL, 0

R, rt3+13+j4, , cvt5*(hms5)

TYPE, 2

MAT, 21
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REAL, rt3+13+j4

N, , ltot, 171.0-hms5*j4-camort

S3=NODE(ltot, 171.0-hms5*j4-camort, 0)

E, S3, S2

D, S3, ALL, 0

*ENDDO

rt4=rt3+13+j4

*DO, j5, 1, 11, 1 ! ENTRE CADA CAMADA

R, rt4+j5, , cvn6*(hms5)

TYPE, 2

MAT, 22

REAL, rt4+j5

N, , ltot+camort, 166.8-hms5*j5

S1=NODE(ltot+camort, 166.8-hms5*j5, 0)

S2=NODE(ltot, 166.8-hms5*j5, 0)

E, S1, S2

D, S1, ALL, 0

R, rt4+11+j5, , cvt6*(hms5)

TYPE, 2

MAT, 22

REAL, rt4+11+j5

N, , ltot, 166.8-hms5*j5-camort

S3=NODE(ltot, 166.8-hms5*j5-camort, 0)

E, S3, S2

D, S3, ALL, 0

*ENDDO

rt5=rt4+11+j5

hms7=0.6

*DO, j6, 1, 1, 1 ! ENTRE CADA CAMADA
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R, rt5+j6, , cvn6*(hms7)

TYPE, 2

MAT, 22

REAL, rt5+j6

N, , ltot+camort, 163.2-hms7*j6

S1=NODE(ltot+camort, 163.2-hms7*j6, 0)

S2=NODE(ltot, 163.2-hms7*j6, 0)

E, S1, S2

D, S1, ALL, 0

R, rt5+1+j6, , cvt6*(hms7)

TYPE, 2

MAT, 22

REAL, rt5+1+j6

N, , ltot, 163.2-hms7*j6-camort

S3=NODE(ltot, 163.2-hms7*j6-camort, 0)

E, S3, S2

D, S3, ALL, 0

*ENDDO

rt6=rt5+1+j6

*DO, j7, 1, 7, 1 ! ENTRE CADA CAMADA

R, rt6+j7, , cvn8*(hms7)

TYPE, 2

MAT, 24

REAL, rt6+j7

N, , ltot+camort, 162.0-hms7*j7

S1=NODE(ltot+camort, 162.0-hms7*j7, 0)

S2=NODE(ltot, 162.0-hms7*j7, 0)

E, S1, S2

D, S1, ALL, 0

R, rt6+7+j7, , cvt8*(hms7)

TYPE, 2

MAT, 24
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REAL, rt6+7+j7

N, , ltot, 162.0-hms7*j7-camort

S3=NODE(ltot, 162.0-hms7*j7-camort, 0)

E, S3, S2

D, S3, ALL, 0

*ENDDO

rt7=rt6+7+j7

hms9=1.2

*DO, j8, 1, 31, 1 ! ENTRE CADA CAMADA

R, rt7+j8, , cvn8*(hms9)

TYPE, 2

MAT, 24

REAL, rt7+j8

N, , ltot+camort, 157.2-hms9*j8

S1=NODE(ltot+camort, 157.2-hms9*j8, 0)

S2=NODE(ltot, 157.2-hms9*j8, 0)

E, S1, S2

D, S1, ALL, 0

R, rt7+31+j8, , cvt8*(hms9)

TYPE, 2

MAT, 24

REAL, rt7+31+j8

N, , ltot, 157.2-hms9*j8-camort

S3=NODE(ltot, 157.2-hms9*j8-camort, 0)

E, S3, S2

D, S3, ALL, 0

*ENDDO

hms3=0.15

hms4=0.15

hms6=0.3

hms8=0.6



A2.13

hms10=0.0

rt8=rt7+31+j8

*DO, i, 1, 9, 1 !Camadas de transição

R, rt8+i, , cvn%i%*(hms%i%)+cvn%i+1%*(hms%i+1%)

TYPE, 2

MAT,

REAL, rt8+i

N, , ltot+camort, ha1-h%i%

S1=NODE(ltot+camort, ha1-h%i%, 0)

S2=NODE(ltot, ha1-h%i%, 0)

E, S1, S2

D, S1, ALL, 0

R, rt8+9+i, , cvt%i%*(hms%i%)+cvt%i+1%*(hms%i+1%)

TYPE, 2

MAT,

REAL, rt8+9+i

N, , ltot, ha1-h%i%-camort

S3=NODE(ltot, ha1-h%i%-camort, 0)

E, S3, S2

D, S3, ALL, 0

*ENDDO

rt9=rt8+i+9

!PÓRTICOS----------------------------------------------

!List of Nodes

n, , 66.0, 179.1

n, , 66.0, 185.84

n, , 66.0, 192.08

n, , 71.4, 185.84

n, , 71.4, 192.08

n, , 78.6, 185.84

n, , 78.6, 192.08
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n, , 85.8, 185.84

n, , 85.8, 192.08

n, , 92.4, 185.84

n, , 92.4, 192.08

n, , 99.0, 185.84

n, , 99.0, 192.08

n, , 105.6, 185.84

n, , 105.6, 192.08

n, , 112.2, 185.84

n, , 112.2, 192.08

n, , 118.8, 185.84

n, , 118.8, 192.08

! Real constant set 1

! Area, Izz (flexural Inertia), height 'h'

! A = 0.046, Izz = 0.000342, h = 0.3

r, rt9+1, 0.046, 0.000342, 0.3

TYPE, 3 !Columns

MAT, 11

REAL, rt9+1

e, node (66.0, 172.2, 0), node (66.0, 172.5, 0)

e, node (66.0, 172.5, 0), node (66.0, 179.1, 0)

e, node (66.0, 179.1, 0), node (66.0, 185.84, 0)

e, node (66.0, 185.84, 0), node (66.0, 192.08, 0)

e, node (71.4, 178.8, 0), node (71.4, 179.1, 0)

e, node (71.4, 179.1, 0), node (71.4, 185.84, 0)

e, node (71.4, 185.84, 0), node (71.4, 192.08, 0)

e, node (78.6, 178.8, 0), node (78.6, 179.1, 0)

e, node (78.6, 179.1, 0), node (78.6, 185.84, 0)

e, node (78.6, 185.84, 0), node (78.6, 192.08, 0)

e, node (85.8, 178.8, 0), node (85.8, 179.1, 0)

e, node (85.8, 179.1, 0), node (85.8, 185.84, 0)

e, node (85.8, 185.84, 0), node (85.8, 192.08, 0)

e, node (92.4, 178.8, 0), node (92.4,179.1, 0)

e, node (92.4, 179.1, 0), node (92.4, 185.84, 0)

e, node (92.4, 185.84, 0), node (92.4, 192.08, 0)

e, node (99.0, 178.8, 0), node (99.0, 179.1, 0)

e, node (99.0, 179.1, 0), node (99.0, 185.84, 0)

e, node (99.0, 185.84, 0), node (99.0, 192.08, 0)
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e, node (105.6, 178.8, 0), node (105.6, 179.1, 0)

e, node (105.6, 179.1, 0), node(105.6, 185.84, 0)

e, node (105.6, 185.84, 0), node (105.6, 192.08, 0)

e, node (112.2, 178.8, 0), node (112.2, 179.1, 0)

e, node (112.2, 179.1, 0), node (112.2, 185.84, 0)

e, node (112.2, 185.84, 0), node (112.2, 192.08, 0)

e, node (118.8, 178.8, 0), node (118.8, 179.1, 0)

e, node (118.8, 179.1, 0), node(118.8, 185.84, 0)

e, node (118.8, 185.84, 0), node (118.8, 192.08, 0)

! Real constant set 2

! Area, Izz (flexural Inertia), height 'h'

! A = 0.32 , Izz = 0.002731, h = 0.32

r, rt9+2, 0.32, 0.002731, 0.32

TYPE, 3 !Beams

MAT, 12

REAL, rt9+2

e, node (66.0, 192.08, 0), node (71.4, 192.08, 0)

e, node (66.0, 185.84, 0), node (71.4, 185.84, 0)

e, node (66.0, 179.1, 0), node (71.4, 179.1, 0)

e, node (71.4, 192.08, 0), node (78.6, 192.08, 0)

e, node (71.4, 185.84, 0), node (78.6, 185.84, 0)

e, node (78.6, 192.08, 0), node (85.8, 192.08, 0)

e, node (78.6, 185.84, 0), node (85.8, 185.84, 0)

e, node (85.8, 192.08, 0), node (92.4, 192.08, 0)

e, node (85.8, 185.84, 0), node (92.4, 185.84, 0)

e, node (92.4, 192.08, 0), node (99.0, 192.08, 0)

e, node (92.4, 185.84, 0), node (99.0, 185.84, 0)

e, node (99.0, 192.08, 0), node (105.6, 192.08, 0)

e, node (99.0, 185.84, 0), node (105.6, 185.84, 0)

e, node (105.6, 192.08, 0), node (112.2, 192.08, 0)

e, node (105.6, 185.84, 0), node (112.2, 185.84, 0)

e, node (112.2, 192.08, 0), node (118.8, 192.08, 0)

e, node (112.2, 185.84, 0), node (118.8, 185.84, 0)

!APOIOS HORIZONTAIS NA FRONTEIRA ESQUERDA

NSEL, S, LOC, X, 0

D, ALL, UX, 0
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NSEL, ALL

!FRONTEIRA INFERIOR (FIRME)

NSEL, S, LOC, Y, 118.8

D, ALL, ALL, 0

NSEL, ALL

NSEL, S, LOC, Y, 177.0, 192.08 !Selecção dos nós a estudar

CM, nos_long_2, NODE

ALLSEL, ALL, ALL

CMSEL, U, nos_long_2

CM, rest_long_2, NODE

ALLSEL, ALL, ALL

SAVE

FINISH

/CONFIG, NRES, 20000
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ANEXO A3
CONFRONTAÇÃO DOS GRÁFICOS DA VELOCIDADE

QUADRÁTICA MÉDIA EM FUNÇÃO DE BANDAS DE 1/3 DE
OITAVA DA FREQUÊNCIA COM OS CRITÉRIOS

GENÉRICOS DE VIBRAÇÃO
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Fig.A3.1 – Gráficos da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 71,4m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 0)

Fig.A3.2 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 78,6m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 0)

Fig.A3.3 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 85,8m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 0)
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Fig.A3.4 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 92,4m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 0)

Fig.A3.5 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 99m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 0)

Fig.A3.6– Gráficos da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 105,6m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 0)
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Fig.A3.7 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 112,2m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 0)

Fig.A3.8 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 118,8m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 0)

Fig.A3.9 – Gráficos da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 71,4m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 0)
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Fig.A3.10 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 78,6m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 0)

Fig.A3.11 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 85,8m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 0)

Fig.A3.12 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 92,4m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 0)
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Fig.A3.13 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 99m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 0)

Fig.A3.14 – Gráficos da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 105,6m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 0)

Fig.A3.15 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 112,2m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 0)
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Fig.A3.16 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 118,8m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 0)

Fig.A3.17 – Gráficos da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 71,4m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 0)

Fig.A3.18 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 78,6m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 0)
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Fig.A3.19 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 85,8m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 0)

Fig.A3.20 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 92,4m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 0)

Fig.A3.21 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 99m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 0)
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Fig.A3.22 – Gráficos da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 105,6m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 0)

Fig.A3.23 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 112,2m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 0)

Fig.A3.24 – Gráfico da velocidade quadrática média horizontal em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 118,8m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 0)
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Fig.A3.25 – Gráficos da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 66m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 1)

Fig.A3.26 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 71,4m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 1)

Fig.A3.27 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 78,6m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 1)
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Fig.A3.28 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da frequência
para o nó localizado a uma distância de 85,8m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 1)

Fig.A3.29 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 92,4m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 1)

Fig.A3.30 – Gráficos da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 99m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 1)
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Fig.A3.31 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 105,6m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 1)

Fig.A3.32 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 112,2m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 1)

Fig.A3.33 – Gráficos da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 118,8m; cenário 1 vs cenário 4 (piso 1)
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Fig.A3.34 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 66,0m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 1)

Fig.A3.35 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 71,4m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 1)

Fig.A3.36 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 78,6m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 1)



A3.13

Fig.A3.37 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 85,8m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 1)

Fig.A3.38 – Gráficos da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 92,4m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 1)

Fig.A3.39 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 99m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 1)
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Fig.A3.40 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 105,6m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 1)

Fig.A3.41 – Gráficos da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 112,2m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 1)

Fig.A3.42 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 118,8m; cenário 2 vs cenário 5 (piso 1)
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Fig.A3.43 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 66m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 1)

Fig.A3.44 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 71,4m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 1)

Fig.A3.45 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 78,6m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 1)
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Fig.A3.46 – Gráficos da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 85,8m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 1)

Fig.A3.47 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 92,4m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 1)

Fig.A3.48 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 99m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 1)
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Fig.A3.49 – Gráficos da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 105,6m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 1)

Fig.A3.50 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 112,2m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 1)

Fig.A3.51 – Gráfico da velocidade quadrática média vertical em função de bandas de 1/3 de oitava da
frequência para o nó localizado a uma distância de 118,8m; cenário 3 vs cenário 6 (piso 1)



ANEXO A4
ESQUEMA REPRESENTATIVO DO MODELO ADOPTADO








