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RESUMO 

 

O trabalho de investigação que será apresentado nesta dissertação surge no seguimento de um ensaio 
dinâmico realizado no cimbre autolançável desenvolvido pela BERD. 

 

O trabalho inicia-se com uma descrição da estrutura na qual foi realizado o ensaio, fazendo uma 
apresentação estrutural e do seu funcionamento. 

 

De seguida é efectuada uma descrição dos ensaios in situ mais usuais para a caracterização dinâmica 
das estruturas de engenharia civil, onde também são expostos os equipamentos normalmente utilizados 
para a realização desses ensaios. 

 

Posteriormente, é efectuada a exposição dos conceitos teóricos que servem de base ao método de 
identificação modal que será utilizado. Depois de criadas as bases teóricas é apresentado o método de 
identificação que será utilizado: método da seleção de picos. De seguida é descrita a implementação 
em MatLab efectuada desse método e expostos os resultados obtidos. 

 

Por último é realizado o ajuste do modelo numérico do cimbre autolançável desenvolvido pela BERD 
aos resultados experimentais obtidos, com base em analises de sensibilidade dos parâmetros modais às 
variáveis da estrutura com maiores incertezas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cimbre Autolançável, OPS, Ensaios dinâmicos, Modelo numérico, Ajuste de 
modelos numéricos 
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ABSTRACT 

The research presented in this thesis came after a dynamic test carried out in movable scaffolding 
system developed by BERD. 

 

The work begins with a description of the structure in which the dynamic test was carried out, making 
a structural description and their operating performance. 

 

Next, it is made a description of the more usual tests in situ for the dynamic characterization of civil 
engineering structures. Equipment usually used for the dynamics tests are also exposed. 

 

Later, it is made the presentation  of theoretical concepts underlying the modal identification method 
to be used. Once created the theoretical basis, it is presented the identification method to be used: Pick 
Picking. Next is described the implementation of this method in MatLab and the results are displayed. 

 

Finally it is done the update of the numerical model of the movable scaffolding system developed by 
BERD to the experimental results, based on sensitivity analysis of modal parameters to the variables 
of the structure with higher uncertainty. 

 

KEYWORDS: movable scaffolding system, OPS, dynamics tests, Numerical model, Numerical model 
updating 

. 
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1 
1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO 

 

O presente trabalho de investigação surge no seguimento da realização de um ensaio dinâmico 
efectuado num cimbre autolançável.  

Fazendo uso das técnicas de identificação experimental do comportamento dinâmico de estruturas, são 
usados os principais parâmetros modais obtidos, para o ajuste do modelo numérico estrutural. 

Esta necessidade de ajuste surge pela intenção de se determinar o comportamento real até aí 
desconhecido de determinada estrutura, para, a título de exemplo, melhor compreender o seu estado 
atual de integridade ou o seu comportamento perante certas ações. 

Estas técnicas têm por base a integração da análise experimental no cálculo de estruturas. Sendo até 
recentemente consideradas duas áreas distintas com os mesmos propósitos, mas que levam na grande 
maioria dos casos à obtenção de resultados diferentes, a sua interligação para processos de ajuste de 
modelos numéricos assume-se ainda como um campo de investigação em amplo desenvolvimento. 

 

1.2 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho de investigação tem como principal objectivo a aplicação de técnicas de ajuste de 
modelos numéricos com base em resultados experimentais a estruturas de engenharia civil. 

O conceito de interligação entre resultados experimentais e numéricos tem como principal vantagem a 
possibilidade de atualização de um modelo numérico, tornando-o mais próximo da realidade. 

Com a aplicação de técnicas de identificação experimental são obtidas as características dinâmicas da 
estrutura, sendo feita de seguida uma comparação com os resultados do modelo numérico e 
pretendesse que seja feita a melhor aproximação possível aos resultados experimentais. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos. 

 

No primeiro capítulo é feita a introdução ao tema, onde é feito o enquadramento do trabalho, de 
seguida são expostos os principais objectivos da presente dissertação e é caracterizada a organização 
do trabalho. 

 

No segundo capítulo é apresentado o Cimbre autolançável M70-S, onde são referidas as principais 
características estruturais e o seu modo de funcionamento na construção de tabuleiros de pontes ou 
viadutos com vãos na ordem de 70 m. 

 

No terceiro capítulo descrevem-se os diferentes tipos de ensaios existentes e o equipamento que 
permite fazer a medição da resposta da estrutura. É também exposta a metodologia utilizada e o 
posicionamento das estações de medição durante o ensaio efectuado no cimbre autolançável. 

 

No quarto capítulo é feita uma introdução dos conceitos teóricos necessários para a melhor 
compreensão do método de identificação modal utilizado, de seguida é apresentado o método de 
identificação modal que permite fazer a caracterização dos parâmetros modais através dos dados 
armazenados durante o ensaio dinâmico. São também apresentadas as rotinas em MatLab 
desenvolvidas e expostos os resultados obtidos. 

 

No quinto capítulo começa-se por fazer uma descrição do modelo numérico da estrutura 
disponibilizado pela BERD, de seguida são expostas as analises de sensibilidade efectuadas tendo em 
conta as variáveis com maiores incertezas associadas. 

 

Finalmente no sexto e capítulo capitulo são apresentadas as principais conclusões desta dissertação e 
enumerados os pontos que merecem um desenvolvimento futuro. 
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2 
2 CIMBRE AUTOLANÇÁVEL REFORÇADO COM 

TECNOLOGIA OPS (ORGANIC PRESTRESSING 
SYSTEM)  

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Devido a exigências técnicas observou-se uma grande evolução tecnológica na Engenharia de Pontes 
como exemplo dessa evolução podem ser referidos os Cimbres Autolançáveis. O aparecimento dos 
Cimbres Autolançáveis permite construir pontes e viadutos não era possível executar anteriormente 
pelos vãos que era necessário vencer, pela limitação da altura ao solo dos métodos tradicionais, pela 
existência de linhas de água, grandes desníveis nas encostas ou mesmo pela dificuldade de acesso à 
frente de obra. 

Os cimbres autolançáveis trouxeram uma nova perspetiva na construção de pontes e viadutos através 
do processo construtivo tramo a tramo, apresentando um conjunto alargado de vantagens. Essas 
vantagens é alargado de forma significativa com a introdução da tecnologia de Pré-esforço Orgânico 
(OPS) como será mais adiante descrito. 

2.2 TECNOLOGIA OPS (ORGANIC PRESTRESSING SYSTEM) 

 

Este sistema de uma forma simplificada é inspirado no funcionamento dos músculos do corpo 
humano. A tecnologia Organic Prestressing System não é mais que um sistema de pré-esforço ativo 
que através de um sistema de controlo permite reduzir as deformações e minimizar os esforços nos 
principais elementos estruturais sendo esta redução conseguida através da aplicação de uma força, 
ajustada automaticamente pelo sistema de controlo, à estrutura de suporte. 

O sistema OPS contem um sistema de controlo que permiti a monitorização contínua da estrutura de 
suporte, quer através da sua deformação quer pelos esforços instalados nos seus principais elementos.  

O sistema de controlo funciona através da recolha de informação medida por transdutores de 
deslocamento que são posicionados em elementos da viga principal da estrutura de suporte, essa 
informação é armazenada e processada através de um algoritmo de controlo que automaticamente, 
caso seja necessário, varia a tensão instalada nos cabos de pré-esforço. Essa variação de tensão nos 
cabos de pré-esforço é conseguida através de cursos elementares do embolo do cilindro hidráulico, que 
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consoante as medições afasta ou aproxima a ancoragem orgânica do sistema, sendo possível aumentar 
ou reduzir a tensão instalada nos cabos de pré-esforço. [1] 

Os dados recolhidos são armazenados para, caso seja útil, serem consultados numa fase posterior. O 
sistema possui ainda um alarme que em caso de alguma anomalia técnica apresenta vários tipos de 
combinações de alarme. 

A implementação deste sistema nos equipamentos de construção de pontes no processo construtivo 
tramo a tramo permitiu um aumento substancial nos vãos praticados anteriormente ao aparecimento 
deste sistema, em especial nos cimbres autolançáveis. 

 

A utilização deste tecnologia em cimbres autolançáveis acarreta as seguintes vantagens: 

• Menos solicitação do cimbre sobre as pontes pois consegue que o cimbre seja mais 
leve (25 a 30% do peso do cimbre) 

• Controlo em tempo real das deformações do cimbre o que permite maior qualidade no 
fabrico do tabuleiro. 

• Monitorização em tempo real das tensões nos elementos chave da estrutura que resulta 
num aumento da segurança; 

• Aumento da gama de vãos na utilização de cimbres autolançáveis; 
• Ligações aparafusadas mais simples o que facilita o transporte e a montagem em obra 
• Possibilidade de programar contra-flechas 
• Construção mais rápida e custos de operacionalidade mais baixos (redução até 20%) 
• Enorme redução na deformação máxima (redução de cerca de 90%) [1] 

 

2.3 CIMBRE AUTOLANÇÁVEL COM TECNOLOGIA OPS – M70-S 

 

Os cimbres autolançáveis são equipamentos com grande autonomia dispensando quase por completo a 
existência de um estaleiro. São dotados de um sistema de cofragem que é facilmente adaptado a vários 
tipos de secção do tabuleiro, assim como variações na inclinação transversal, são ainda capazes de se 
movimentar entre vãos após a conclusão do tramo anterior. Especialmente indicados para pontes com 
tabuleiros com grande extensão, só assim a sua utilização se torna rentável pois o investimento inicial 
é bastante dispendioso. 
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Figura 2.1 - O cimbre M70-S a finalizar a construção da ponte 

Existem dois tipos de cimbres autolançáveis: 

• Cimbres autolançáveis com estrutura portante inferior; 
• Cimbres autolançáveis com estrutura portante superior; 

 

O cimbre autolançável em estudo é do tipo estrutura portante superior, este tipo de cimbre é 
normalmente constituído por uma viga metálica treliçada no caso do M70-S tem ainda a 
particularidade da treliça conter um arco na zona que irá sofrer mais solicitação por parte do betão 
fresco durante a fase de betonagem do tabuleiro. O apoio do cimbre é feito sobre os pilares com 
auxilio a pórticos metálicos. O sistema de cofragem possui equipamentos hidráulicos que permitem a 
abertura da cofragem para que possa ser feita a passagem sobre os pilares quando está em movimento. 

 

O cimbre autolançável em questão, M70-S, para além das vantagens referidas devido a utilização da 
tecnologia OPS tem ainda as seguintes vantagens: 

• O cimbre é montado antes do encontro reduzindo os equipamentos auxiliares necessários para 
a execução da obra. 

• O avanço do cimbre para o tramo seguinte não necessita de qualquer desmontagem tornando o 
processo mais rápido e eficaz. 

• O sistema de cofragem é aberto pelo próprio cimbre para que possa ser efectuado o avanço. 
• Existe uma grande versatilidade quanto a forma do caixão do tabuleiro sendo apenas 

necessário ajustar a forma das cofragens e caso seja necessário a forma como este se abre. 
• Como toda a estrutura avança como um só corpo existe a possibilidade de se iniciar a pré-

fabricação das armaduras logo que seja possível, não sendo necessário esperar que o cimbre 
conclua o avanço para o tramo seguinte 
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Como desvantagens do cimbre podem ser consideradas: 

• Ser necessário espaço lateral e sob o tabuleiro para que o sistema de cofragens possa funcionar 
corretamente. 

• A gama de vão também pode ser considerada uma desvantagem apesar da tecnologia OPS ter 
aumentado essa gama. 

• a complexidade da estrutura portante pode constituir um problema nas operações de 
bombagem do betão. 

2.3.1 COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA 

 

Trata-se de uma estrutura metálica treliçada constituída por diversos componentes com dimensões 
transportáveis. As ligações entre elementos de um mesmo componente são soldadas e realizadas em 
oficina, já a ligação entre componentes é feita em obra com recurso a parafusos de alta resistência, 
sendo as ligações de topo da corda pré-esforçadas. 

As dimensões do cimbre são caracterizadas no alçado, na planta e nos cortes representados na Figura 
2.2. O cimbre apresenta uma consola com um vão de 60,5 m designada de nariz dianteiro e uma 
consola com menores dimensões (24,1 m) designada de nariz traseiro. 

 

 

O cimbre autolançável reforçado com a tecnologia OPS, M70-S, é constituído por 3 componentes 
essenciais: 

• Viga principal 
• Sistema de cofragem 
• Apoios 

Figura 2.2 - Alçado, cortes transversais e planta do cimbre M70-S (dimensões em milímetros) 
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2.3.1.1  Viga principal (estrutura portante) 

 

A viga principal do cimbre M70-S caracteriza-se por ser uma viga longitudinal de aço reforçada com 
um arco superior que em conjunto com os cabos de pré-esforço forma uma solução do tipo 
“bowstring” na qual o tirante inferior é ativo e à medida que é necessário este é tracionado. Esta 
interação dá-se principalmente quando a estrutura é solicitada com o peso do betão fresco durante a 
fase de betonagem do tabuleiro. A interação existente é controlada pelo Sistema OPS que permite uma 
grande redução nas deformações do cimbre o que é especialmente importante em tabuleiros que são 
betonados em duas fases, pois o impedimento da deformação da estrutura reduz o aparecimento de 
fissuras devido as deformações impostas. 

 

2.3.1.2  Sistema de cofragem 

 

A estrutura transversal que suporta o sistema de cofragem é suspensa pelas asas laterais do cimbre que 
por sua vez são suportadas pela viga principal. As asas do cimbre são formadas por dois pares de 
estruturas de aço tendo elementos verticais e horizontais. A fase em que todos estes elementos são 
mais solicitados é na fase de betonagem quando o betão ainda se encontra fresco. 

 

  

 

Figura 2.3 - Interior do cimbre onde se pode ver as cofragens [5] 
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2.3.1.3  Apoios 

 

Durante a sua utilização o cimbre tem três apoios diferentes, os quais estão representados na Figura 
2.4, os apoios variam conforme o cimbre está a realizar o movimento de avanço para o tramo seguinte 
ou se encontra na posição para serem realizados os trabalhos de construção do tabuleiro. Sendo que os 
apoios a) e c) são utilizados quando o cimbre se encontra em movimento e os apoios b) e c) quando se 
encontra posicionado para a realização dos trabalhos no tabuleiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4  Secções transversais 

 

O cimbre quando se encontra posicionado para a fase de betonagem apresenta duas secções 
transversais diferentes que são representadas na Figura 2.5. 

 

Figura 2.4 - a) Apoio de lançamento      b) Apoio de betonagem no tabuleiro    c) Apoio sobre o pilar 

Figura 2.5 - a) Secção transversal sobre o pilar                     b) Secção transversal genérica 
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2.3.2 FASE DE AVANÇO DO CIMBRE AUTOLANÇAVEL 

Depois de se dar a cura do betão do tabuleiro e antes de o cimbre puder efetuar o avanço para o tramo 
seguinte é necessário fazer a desmontagem do tabuleiro. Para que isso aconteça a viga principal do 
cimbre desce cerca de 10 cm na vertical de forma a que a recolha do sistema de cofragem seja 
possível. Os tirantes que suportam as abas laterais do caixão são retiradas e desconectados os dois 
lados da cofragem, de seguida é feita a recolha da cofragem como uma gaveta para as laterais este 
movimento é conseguido acionando os macacos hidráulicos. O processo explicado neste paragrafo 
esta visualmente representado no Figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de efetuada a recolha das cofragens o cimbre encontra-se pronto para realizar o avanço 
longitudinal. Durante o avanço o cimbre possui diferentes condições de apoio como se encontra 
exposto nas Figuras seguintes. 

 

Figura 2.6 - Diferentes fases da abertura do sistema de cofragens 

Figura 2.7 - Inicio do avanço com dois apoios 
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2.3.3 CASOS REAIS DE UTILIZAÇÃO DO M70-S 

 

O cimbre em estudo (M70-S) já foi utilizado em três diferentes situações: 

• Ponte sobre o Rio Cabriel em Espanha (2008 – 2009); 
• Viaduto sobre o Hostovsky Creek Valley na Eslováquia (2010-2011);  
• Pontes em Janovce e Jablonov na Eslováquia (2014). 

 

 

Figura 2.8 - Avanço com três apoios 

Figura 2.9 - Avanço ainda com os três apoios ativos 

Figura 2.10 - Finalização do avanço voltando a só ter dois apoios 
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2.3.3.1 Ponte sobre o Rio Cabriel em Espanha – 2008/2009 

 

A ponte sobre o Rio Cabriel apresentava como grande desafio o seu vão entre pilares de 70m ,pois na 
altura não existia uma solução eficiente para executar a construção do tabuleiro da ponte. Para além do 
vão existiam outras condicionantes como a secção do caixão ser de altura variável, a inclinação 
longitudinal também variável e ainda os raios de curvatura em planta relativamente apertados. No 
local da construção verificavam-se ainda ventos com velocidades superiores a 120 km/hora.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A BERD perante todos estes desafios projetou um cimbre autolançável superior que foi capaz de 
superar todas as condicionantes da construção desta ponte.  

De referir que para solucionar o problema dos ventos fortes que se faziam sentir no local foi criado um 
sistema de cofragem do tipo abertura em gaveta para diminuir a exposição ao vento. 

Os resultados obtidos foram para além das expectativas pois a obra foi realizada num espaço de tempo 
inferior ao concebido pelo dono de obra e o controlo rigoroso das deformações permitiu garantir uma 
grande qualidade de construção.[5] 

 

2.3.3.2 Viaduto sobre o Hostovsky Creek Valey na Eslováquia – 2011 

 

Com vãos de aproximadamente 70m, numa fase inicial e como o mercado eslovaco não possuía 
soluções de construção para este tipo de vão o projetista idealizou a utilização de estruturas de apoio 
provisórias. Por parte da BERD existia o desafio de encontrar uma solução para a construção do 
viaduto que dispensasse a utilização das estruturas de apoio provisórias.[5] 

 

Em função do estudo realizado por parte da BERD em conjunto com o projetista optou-se pela 
utilização do cimbre autolançável superior M70-S anteriormente usado na construção da ponte sobre o 
Rio Cabriel em Espanha.[5] 

 

 

 

Figura 2.11 - M70-S durante a construção da ponte sobre o 
Rio Cabriel [5] 
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Devido ao Sistema OPS foi possível executar a betonagem do caixão em duas fases sem o perigo de 
aparecerem fissuras devido a deformações impostas. 

Com a solução apresentada pela BERD conseguiu-se uma construção num tempo mais reduzido do 
que o projeto inicial previa, como não foram necessárias as estruturas provisórias a construção foi 
otimizada, mais uma vez houve a garantia de uma grande qualidade de construção devido ao controlo 
das deformações e verificou-se uma redução no custo de construção face ao inicialmente previsto. [5] 

 

2.3.3.3 Pontes em Janovce e Jablonov na Eslováquia 

 

O projeto da construção das pontes em Janovce e Jablonov na Eslováquia consistia na construção de 
duas pontes em locais próximos, as pontes em si não continham nada de novo sendo a sua geometria 
similar as outras duas realizados pelo cimbre M70-S, teve sim como particularidade o facto das duas 
pontes a serem construídas se encontrarem separadas por um troço de estrada com cerca de um 
quilómetro de extensão.  

Sendo que o cimbre teve de atravessar esse troço por locomoção própria, para esse efeito foi preciso a 
preparação de um plano pormenorizado.  

Ainda de referir que no fim dessa travessia e antes de iniciar a construção da segunda ponte foram 
realizados os ensaios dinâmicos no cimbre com vista a sua caracterização dinâmica descrito no 
capítulo seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.12 - M70-S durante a construção do viaduto em 
Hostovsky Creek [5] 

Figura 2.13 - M70-S durante a sua segunda utilização na Eslováquia 
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3 
3 ENSAIOS DINÂMICOS 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo são referidos os aspectos relacionados com a realização de ensaios in situ para a 
caracterização dinâmica de estruturas de Engenharia Civil, ou seja, estruturas de grande porte.  

A medição experimental da resposta das estruturas tem como objectivo aplicar métodos específicos 
para fazer a caracterização dinâmica das estruturas, os métodos que são correntemente aplicados são 
os métodos de identificação modal estocástica. 

São abordados numa primeira fase os equipamentos, desde os acelerómetros aos sistemas de aquisição 
de dados, que são normalmente utilizados durante a realização dos ensaios. As características dos 
equipamentos utilizados nos ensaios realizados na estrutura em estudo são descritas com pormenor, 
sendo feita a referência a outros equipamentos utilizados na medição da resposta de estruturas. 

Descrevem-se as diferentes técnicas de ensaio dinâmico de estruturas e de seguida é explicada a 
metodologia utilizada durante os ensaios realizados no cimbre. 

De referir que os ensaios dinâmicos realizados no cimbre autolançável consistiram em dois ensaios, 
um ensaio de vibração ambiental (EVA) e um ensaio de vibração livre (EVL). Estes ensaios foram 
realizados pelo ViBest, Laboratório de Vibrações e Monitorização de Estruturas da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto na Eslováquia, nos dias 18 e 19 de Julho de 2014. 

 

 

 

Figura 3.1 - Local e posicionamento no qual foram realizados os ensaios dinâmicos no cimbre 



Ajuste do modelo numérico de um cimbre autolançável com OPS baseado em ensaios dinâmicos 
 

Versão para discussão 
 15 

3.2 EQUIPAMENTOS 

A medição da resposta das estruturas é efectuada tendo por base transdutores cuja função é fazer a 
transformação de uma grandeza física (deslocamento, velocidade, aceleração ou ainda uma extensão) 
num sinal elétrico proporcional a grandeza medida. Na prática normalmente a grandeza da resposta 
que é medida é a aceleração. Nesta secção apenas vai ser abordado um tipo de transdutores, os 
acelerómetros. Serão ainda abordados os sistemas de aquisição de dados e os macro-sismógrafos.  

Os equipamentos de toda a cadeia de medição devem cumprir dois requisitos essenciais para que a 
medição da resposta da estrutura seja feita corretamente: 

• Devem ter grande sensibilidade para fazerem a medição de movimentos muito pequenos, pois 
em certas situações, especialmente em estruturas com rigidez elevada, a resposta da estrutura 
às ações ambientais é de amplitude muito pequena logo torna-se necessário que os 
equipamentos tenham grande sensibilidade para que se possa extrair a informação desejada da 
medição efectuada. 

• A resposta em frequência deve ser adequada para a gama de frequências de forma a englobar 
as frequências dos principais modos de vibração das estruturas, tendo especial atenção as 
baixas gamas de frequências. 

 

3.2.1 ACELERÓMETROS 

 

Existem três tipos de acelerómetros, os piezoeléctricos, os piezoresistivos ou capacitivos e ainda os 
acelerómetros do tipo force balance. Serão aqui expostos os aspectos mais importantes de cada um dos 
diferentes tipos de acelerómetros. 

 

3.2.1.1 Acelerómetros piezoelétricos  

 

Os acelerómetros piezoelétricos funcionam com base na propriedade que os cristais que os constituem 
apresentam. Sendo que essa propriedade permite aos cristais, quando sujeitos a uma deformação 
qualquer, gerarem cargas elétricas que são proporcionais a deformação que sofreram. Atribui-se esta 
propriedade ao facto de estar associada à deformação uma alteração na forma, que num cristal que não 
possua um centro de simetria de carga, resulta na produção de uma carga elétrica. Esta propriedade 
existe em diversos cristais, tais como, a turmalina, o quartzo e ainda em matérias cerâmicos 
policristalinos. [4] 

Estes acelerómetros podem ser constituídos de três formas diferentes: 

• Colocando os cristais a funcionar a flexão 
• Posicionando os cristais num funcionamento a compressão  
• Tendo por base um funcionamento ao corte 

Em qualquer um destes três modos de funcionamento estes acelerómetros são compostos por uma 
base, uma massa e um elemento piezoeléctrico, como se pode verificar na Figura 3.2. 
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A maioria dos acelerómetros piezoelétricos não são adequados para a realização de medições com 
pequena amplitude e baixa frequência. 

 

3.2.1.2 Acelerómetros piezoresistivos ou capacitivos 

 

O efeito piezoresistivo é uma propriedade que é explorada nos acelerómetros piezoresistivos. Consiste 
na alteração da resistência elétrica que resulta da deformação a que os materiais são sujeitos. É através 
do gage factor que é quantificado o efeito piezoresistivo num material. O gage factor quantifica a 
relação entre a extensão e a variação relativa da resistência elétrica.  

Os acelerómetros piezoresistivos são compostos por uma massa ligada a uma viga em flexão na qual 
são ligados os elementos piezoresistivos, este conjunto forma uma ponte de Weathstone ativa. O sinal 
elétrico proporcional à aceleração tem origem quando a massa existente no acelerómetro sofre uma 
aceleração deformando os elementos piezoresistivos e desequilibrando a ponte de Weathstone. [4] 

A construção dos acelerómetros capacitivos é em tudo semelhante à dos piezoresistivos, sendo estes 
também compostos por uma massa ligada a uma viga em flexão. O acelerómetro contém elementos 
sensíveis que são colocados de forma a construir uma meia ponte capacitiva conforme é exemplificado 
na Figura 3.3.[4] 

A massa quando sujeita a uma aceleração desequilibra essa ponte gerando um sinal elétrico que é 
proporcional a aceleração.  

Os acelerómetros piezoresistivos e capacitivos, ao contrário dos piezoelétricos, apresentam uma boa 
resposta a baixas frequências. 

 

 

Figura 3.2 – Modos de funcionamento dos acelerómetros piezoelétricos [4] 

Figura 3.3 - Esquemas de um acelerómetro piezoresistivo e um capacitivo [4] 
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3.2.1.3 Acelerómetros de tipo force balance ou tipo servo 

 

Os acelerómetros de tipo force balance também chamados de tipo servo são compostos por uma massa 
e um mecanismo servo que monitoriza a posição dessa massa, que quando sujeita a uma aceleração, 
ocorre o movimento da massa que é captado pelo mecanismo servo que origina um sinal de erro no 
ciclo de servo criando um fluxo de corrente numa bobina que gera uma força magnética que faz o 
equilíbrio da massa. O valor da corrente necessária para gerar a força necessária para que a massa 
volte a sua posição inicial é proporcional à aceleração inicialmente sofrida pelo acelerómetro. [4] 

A resposta dinâmica até DC e a grande sensibilidade que os acelerómetros de tipo servo possuem 
fazem com que sejam os mais apropriados para as utilizações no domínio da engenharia civil.  

Estes acelerómetros podem ser considerados transdutores passivos, visto que para o seu 
funcionamento necessitam de um sinal elétrico de alimentação 

De referir ainda que nos ensaios realizados no cimbre autolançável em estudo foram utilizados 
acelerómetros de tipo force balance.  

 

3.2.2 SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

 

O sistema de aquisição permite efetuar o registo dos sinais elétricos vindos dos transdutores, esse 
registo é feito em unidades físicas da grandeza medida. Esta operação é feita com placas de conversão 
analógica-digital. O sistema de aquisição é ligado a computadores digitais que efetuam o 
armazenamento das respostas nas unidades de memória (discos rígidos). As respostas observadas têm 
a forma de séries discretas por amostragem. O armazenamento das séries temporais de forma não 
processada tem como vantagem a possibilidade de poder ser feita a analise através de diferentes 
métodos. [4] 

O processo de conversão do sinal analógico para digital possui dois conceitos importantes, primeiro a 
amostragem que é o intervalo de tempo entre os valores digitais discretos que são extraídos do sinal 
analógico, a amostragem influencia a precisão da representação discreta em termos de frequência. E o 
segundo é a quantização que está relacionada com a representação digital da amplitude do sinal 
analógico, a quantização e a amostragem influenciam a precisão em termos de fase e amplitude. 

 

3.2.3 MACRO-SISMÓGRAFOS 

 

Os macro-sismógrafos são um equipamento que tem como principal função o registo de acelerações, 
estes englobam, numa só unidade, os diferentes componentes de um sistema de medição. 

Estão incluídos num macro-sismógrafo os transdutores (acelerómetros de tipo force balance que fazem 
a medição em três direções ortogonais entre si), um sistema de alimentação (pode ser uma bateria 
como no caso dos ensaios realizados no cimbre autolançável), uma placa de conversão analógica-
digital e ainda um processador. 
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3.3 TIPOS DE ENSAIOS DINÂMICOS 

 

Existem três tipos de ensaios dinâmicos para a caracterização de estruturas: 

• Ensaios de vibração forçada; 
• Ensaios de vibração livre; 
• Ensaios de vibração ambiental. 

3.3.1 ENSAIOS DE VIBRAÇÃO FORÇADA 

 

Os ensaios de vibração forçada consistem na aplicação de um excitação num determinado ponto (ou 
vários pontos) da estrutura e na medição da resposta da estrutura a essa excitação nos vários pontos 
instrumentados. Nestes ensaios, como as forças de excitação são controladas, é possível efetuar a 
avaliação das funções de resposta em frequência (FRF) que relacionam as medições efetuadas nos 
diferentes pontos com a excitação. A identificação modal neste caso é feita com base nas funções de 
resposta em frequência ou nas funções de resposta impulsiva (IRF). [4] 

Nestes ensaios são utilizados equipamentos para efetuar a aplicação das forças da excitação, esses 
equipamentos são: 

• Geradores de vibração servo-hidráulicos; 
• Geradores de vibrações mecânicos;  
• Massas excêntricas; 
• Equipamentos de aplicação de impulsos. 

As forças de excitação podem ser de vários tipos, tais como, do tipo impulsivo, excitações de variação 
harmónica ou ainda com características de ruído branco numa determinada gama de frequências. 

No caso das estruturas de engenharia civil torna-se muito dispendioso a utilização de equipamentos 
para aplicar as forças de excitação, pois para além dos excitadores é ainda necessário unidades de 
potencia hidráulica e geradores móveis, e mover toda esta logística necessária para a realização do 
ensaio para o local onde irá ser realizado. [4] 

Figura 3.4 - Macro-sismógrafo 
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Outra desvantagem deste tipo de ensaio é a necessidade de parar com qualquer utilização da estrutura 
onde se vai realizar o ensaio, o que em alguns casos é impossível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 ENSAIOS DE VIBRAÇÃO LIVRE 

 

No ensaio de vibração livre é imposta uma deformação inicial à estrutura que é de seguida 
repentinamente libertada passando a estrutura a vibrar livremente. Fazendo a análise da resposta em 
vibração livre consegue-se determinar as características dinâmicas da estrutura em causa, tais como, as 
frequências naturais, as configurações dos diferentes modos de vibração e os coeficientes de 
amortecimento. [4] 

Talvez o maior interesse para a realização de um ensaio de vibração livre seja a determinação dos 
coeficientes de amortecimento, uma vez que a sua determinação não é muito rigorosa através da 
realização de ensaios de vibração ambiental. 

Estes ensaios podem ser realizados de diferentes formas: 

• Através de um cabo ancorado ao solo ou a uma estrutura vizinha 
• Com a suspensão de uma carga na estrutura  
• Puxando a estrutura com recurso a uma grua ou um camião entre outros; 

Depois de o cabo ser tensionado é feita a sua libertação repentina. O ponto onde será aplicada a carga 
deve ser cuidadosamente escolhido, pois os modos de vibração que possuem um nodo no ponto de 
aplicação da carga não serão excitados, o que torna impossível fazer a identificação das características 
desses modos. Os meios necessários para a realização deste tipo de ensaios são facilmente acessíveis 
em qualquer obra de engenharia civil sendo que a sua realização pode ser efectuada imediatamente 
após o fim da construção, não sendo assim necessário interromper a normal utilização da estrutura. [4] 

 

 

Figura 3.5 – Ensaio de vibração forçada com recurso a um excitador de massas 
excêntricas [4] 
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3.3.3 ENSAIOS DE VIBRAÇÃO AMBIENTAL 

 

Os ensaios de vibração ambiental são realizados com base na medição da resposta da estrutura às 
ações que ela esta sujeita durante o seu normal funcionamento. Essas ações consistem no vento, 
trafego, atividade sísmica de baixa intensidade, trafego de veículos e peões, o escoamento de um canal 
de água, entre outros. 

Os procedimentos e os meios necessários para a sua realização são bem mais simples que os 
necessários para realizar os ensaios anteriormente referidos. Uma grande vantagem deste tipo de 
ensaio é que poderão ser feitos sem ser necessário interromper o normal funcionamento da estrutura a 
ensaiar, uma vez que as medições realizadas dependem da normal utilização da estrutura. [4] 

 

Este tipo de ensaio tem exigências especificas para a sua realização: 

• Primeiro a sensibilidade dos equipamentos de medição utilizados e a resolução do sistema de 
aquisição, pois a resposta da estrutura a ações ambientais normalmente tem amplitudes muito 
baixas logo é necessário que os aparelhos utilizados na medição tenham sensibilidade 
adequada. 

• Segundo os métodos de identificação das propriedades dinâmicas tem de ser apropriadas para 
a situação em que apenas se mede a resposta das estruturas. 

• Terceiro é necessário ter em atenção as particularidades dos procedimentos específicos deste 
tipo de ensaios. 

 

De seguida procura-se salientar alguns aspectos que é necessário ter em conta no planeamento e na 
preparação deste tipo de ensaios para ser possível uma correta identificação das propriedades 
dinâmicas. O primeiro aspecto que importa referir é que se deve tentar ter acesso, caso exista, ou 
desenvolver um modelo numérico da estrutura a ensaiar para que se possa ter à partida uma estimativa 
das frequências naturais e das configurações dos diferentes modos de vibração. 

 

Quando a realização do ensaio tem como objectivo identificar as configurações modais torna-se 
necessário fazer a medição da resposta da estrutura num número de pontos que caracterize 
corretamente a forma dos diferentes modos de vibração. Visto que normalmente o número de pontos a 
medir é maior que o número de aparelhos de medição existentes é necessário aplicar técnicas em que 
são realizados vários ensaios (também chamados de setups), em que se mantêm alguns equipamentos 
nos mesmos pontos e os restantes vão sucessivamente mudando de posição até que seja realizada a 
medição de todos os pontos previstos. Os pontos de referência entre ensaios devem ser escolhidos de 
forma a ser possível a identificação de todos os modos de vibração. Torna-se necessário que os pontos 
de referência evitem os nodos dos modos de vibração. 

Existem dois tipos de técnicas de ensaio, a primeira em que os pontos de referencia se mantem fixos e 
a segunda em que pontos de referencias vão mudando de posição com o decorrer do ensaio. 

A primeira técnica é a que é usualmente utilizada, uma vez que permite a identificação das 
características dos modos de forma mais direta, enquanto a utilização da segunda técnica faz com que 
no tratamento dos dados para a identificação modal não seja possível uma aplicação tão imediata dos 
métodos de identificação. Existe ainda o risco de que para dois setups consecutivos os pontos comuns 
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serem nodos de um ou mais modos de vibração não permitindo assim a correta identificação da 
configuração desses modos. Nas figuras 3.6 e 3.7 apresentam-se os dois tipos de técnicas em que são 
utlizados quatro aparelhos de medição para fazer a medição de dez pontos na estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 METODOLOGIA UTILIZADA NO ENSAIO DE VIBRAÇÃO AMBIENTAL DO CIMBRE 

 
Este ensaio serviu para identificar as frequências naturais e obter as configurações modais dos 
principais modos de vibração da estrutura dentro do intervalo de frequências entre 0 e 5 Hz. 

Neste ensaio a aquisição foi feita com uma frequências de amostragem de 100 Hz e por períodos de 
tempo de 16 minutos, pressupondo a realização de medias para a diminuição dos efeitos de ruído e a 
consideração de um overlapping de 50%. Durante o dia em que se realizou o ensaio foram recolhidas 
séries temporais de acelerações segundo as três direções (vertical, longitudinal e transversal) nos 15 
pontos de medição utilizados (ver Figura 3.8). Ao longo do ensaio três dos quatro sismógrafos 
utilizados permaneceram no mesmo ponto (identificados com círculos verdes) sendo estes os 
denominados  sensores de referência, enquanto o quarto sismógrafo percorreu os restantes pontos de 

Figura 3.6 - Técnica de ensaio com pontos de referências fixos [4] 

Figura 3.7 - Técnica de ensaio com pontos de referências fixos [4] 
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medição em setups consecutivos (identificados com círculos azuis) sendo este o chamado sensor 
móvel. 

 

3.5 METODOLOGIA UTILIZADA NO ENSAIO DE VIBRAÇÃO LIVRE 

 

O ensaio de vibração  livre teve como objectivo a determinação do amortecimento modal associado ao 
primeiro modo de flexão vertical através da medição do decaimento gerado pela libertação de uma 
massa de 6,3 toneladas suspensa no nariz dianteiro do cimbre (ver Figura 3.9). Este ensaio ganha 
especial importância pois a determinação numérica dos amortecimentos modais é difícil e o nível de 
vibração da estrutura na ocorrência de fenómenos de ressonância, que poderá ocorrer devido a ação do 
vento por exemplo, é inversamente proporcional ao valor do amortecimento modal do modo excitado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Posicionamento das estações de mediação durante o ensaio de vibração ambiental 

Figura 3.9 – Ensaio de vibração livre 
realizado no cimbre 
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A resposta da estrutura em vibração livre foi medida nos quatro pontos assinalados a azul no alçado e 
na planta da estrutura representados na Figura 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 
A medição das respostas dinâmicas foi efectuada com recurso a quatro sismógrafos (ver Figura 3.11), 
esses sismógrafos estão equipados com acelerómetros tri-axiais do tipo “force-balance” e conversores 
analógico-digitais de 24 bits. A sincronização das quatro estações foi conseguida através de sensores 
GPS que fazem a atualização de forma continua do relógio interno de cada um dos sismógrafos. O 
arranque dos setups e a definição dos tempos de aquisição foi efectuada através de um computador 
portátil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.10 - Posicionamento das estações de mediação durante o ensaio de vibração livre 

Figura 3.11 – Estações de mediação utilizadas durante os ensaios 
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4 
4 COMPORTAMENTO DINÂMICO DE SISTEMAS 

LINEARES 
 

4.1 INTRODUÇÃO  

 

Neste capítulo começa-se por apresentar os fundamentos teóricos necessários para compreender os 
métodos de seguida descritos, onde se expõe os vários modelos matemáticos necessários para 
caracterizar o comportamento dinâmico de sistemas lineares. É apresentada a formulação clássica 
onde são definidos modelos contínuos determinísticos e estocásticos no domínio do tempo e da 
frequência. 

De seguida são apresentados os métodos de identificação modal estocásticos. Os métodos designam-se 
de estocásticos pois a excitação desconhecida é idealizada com recurso a um processo estocástico. 
Pelo facto da excitação ser desconhecida estes métodos são os indicados para utilizar quando se 
realizam ensaios de vibração ambiental. 

Por último é feita a descrição das rotinas em MatLab com a aplicação dos métodos de identificação 
modal estocásticos e são expostos os resultados obtidos quer das frequências naturais identificadas 
quer das configurações modais. 

4.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA DINÂMICA DE ESTRUTURAS 

 

De seguida serão apresentados os modelos de comportamento dinâmico, será apresentada a 
formulação clássica onde se começará por referir uma excitação determinística abordando os 
osciladores com um grau de liberdade e os osciladores com múltiplos graus de liberdade sendo dado 
especial destaque à análise no domínio da frequência. 

Segue-se a análise da excitação estocástica, onde como na excitação determinística, se abordam os 
osciladores de um grau de liberdade e os de múltiplos graus de liberdade. 
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4.2.1 EXCITAÇÃO DETERMINISTICA  

4.2.1.1 Osciladores de um grau de liberdade 

 

O movimento de um oscilador linear de um grau de liberdade de massa m, rigidez k, e amortecimento 
viscoso é dado pela seguinte equação: 

 

𝑚   ∙   𝑢! 𝑡 +   𝑐   ∙   𝑢! 𝑡 + 𝑘   ∙   𝑢! 𝑡 =   𝑝! 𝑡         (4.1)  

 

Onde 𝑢! 𝑡   é a resposta a uma qualquer ação 𝑝! 𝑡   do oscilador e 𝑢! 𝑡  e 𝑢! 𝑡   são a primeira e 
segunda derivada de 𝑢! 𝑡     em ordem ao tempo t, respectivamente. 

A forma mais comum de encontrar a solução para a equação diferencial anteriormente apresentada, no 
domínio do tempo e considerando nulos os valores inicias do deslocamento e da velocidade, é através 
do integral de Duhamel, que permite calcular os deslocamento total produzido pela ação 𝑝! 𝑡    e é 
dado pela seguinte expressão: 

 

𝑢! 𝑡 =    𝑝!(𝜏)
!
! ∙   ℎ! 𝑡 − 𝜏    ∙   𝜕𝜏  , 𝑡 > 0       (4.2)  

 

Sendo que a função h1(t-𝜏), definida na equação 4.3, a resposta do sistema no instante t -  𝜏 a um 
impulso unitário que atua no instante 𝜏. 

 

  ℎ! 𝑡 − 𝜏 =    !
!  ∙  !!!

∙   𝑒!!!∙  !  ∙(!!!) ∙ sin[𝜔!!    ∙    𝑡 − 𝜏 ]    , 𝑡 >   𝜏     (4.3)  

 

É esta expressão que define o comportamento do oscilador de um grau de liberdade que é dependente 
das suas características, tais como: 

• Massa (m); 

• Frequência natural (𝜔! =    𝑘 𝑚); 

• Coeficiente de amortecimento (ξ); 
• Frequência amortecida (𝜔!! =   𝜔!    ∙    1 −      𝜁!). 

 

A resolução da equação diferencial com recurso ao integral de Duhamel não é mais que fazer a divisão 
da excitação em funções impulsivas e obter a soma das respostas de cada uma dessas divisões. 

A equação diferencial 4.1 também pode ser resolvida fazendo a transferência para o domínio da 
frequência. Isto é conseguido aplicando a transformada de Fourier a todos os membros da equação 
diferencial. A equação diferencial 4.1, no domínio do tempo, dá lugar à equação diferencial no 
domínio da frequência que é de seguida apresentada: 
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−𝑚 ∙ 𝜔! ∙ 𝑄! 𝜔 +   𝑐 ∙ 𝑖 ∙ 𝜔 ∙ 𝑄! 𝜔   +   𝑘 ∙ 𝑄! 𝜔 =   𝑃!(𝜔)     (4.4)  

  

 

Sendo que Q1(𝜔) e P1(𝜔) são as transformadas de Fourier de q1(t) e p1(t). 

A transformação do domínio do tempo para o domínio da frequências tem como vantagem permitir 
chegar a resposta a partir da excitação através da seguinte expressão: 

 

𝑄! 𝜔 =    !!(!)
!!!∙!!!∙!∙!!!

=   𝐻! 𝜔 ∙   𝑃!(𝜔)        (4.5)  

 

 

Onde H1(𝜔) é a função de resposta em frequência para um oscilador de um grau de liberdade, sendo 
definida pela expressão: 

 

𝐻! 𝜔 = !
!!!∙!!!∙!∙!!!

          (4.6)  

 

A função de resposta em frequência caracteriza o comportamento de um oscilador de um grau de 
liberdade no domínio da frequência. Para um oscilador com uma frequência natural (𝜔!) e fazendo 
variar o coeficiente de amortecimento obtêm-se os gráficos de fase (arctg (I/R)) e amplitude 
( 𝐼! + 𝑅!) da função, onde R representa a parte real e I a parte imaginária. 

 

 

 

Figura 4.1 – Função de resposta em Frequência (amplitude e fase) [2] 
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A analise dos gráficos acima apresentados permite ter de forma rápida uma aproximação da frequência 
natural, sendo ainda possível fazer a estimativa do coeficiente de amortecimento através do gráfico da 
amplitude. 

Através da multiplicação da função de resposta em frequência apresentada (que relaciona forças com o 
deslocamento) por 𝑖 ∙ 𝜔 é possível obter funções de resposta em frequência que relacionam forças com 
a velocidade ou forças com acelerações. De seguida são apresentadas essas funções de resposta em 
frequência. 

Com a designação de repeptância e sendo o ponto de partida para obter as outras funções, temos a 
função de resposta em frequência que relaciona forças com deslocamentos que já foi anteriormente 
apresentada: 

 

𝐻! 𝜔 = !
!
∙ !
!!!!!!!!∙!∙!∙!!∙!

          (4.7)  

 

De seguida como já referido multiplicando por 𝑖 ∙ 𝜔 obtem-se a função de resposta em frequência, 
designada de mobilidade, que relaciona forças com a velocidade: 

 

𝐻! 𝜔 = !
!
∙ !∙!
!!!!!!!!∙!∙!∙!!∙!

         (4.8) 

 

Repetindo a multiplicação por 𝑖 ∙ 𝜔 chega-se à função de resposta em frequência com a designação de 
inertância que faz a relação de forças com acelerações: 

 

𝐻! 𝜔 = !
!
∙ !!!

!!!!!!!!∙!∙!∙!!∙!
           (4.9)  

 

4.2.1.2 Osciladores de múltiplos graus de liberdade 

 

O comportamento de um oscilador com múltiplos graus de liberdade é dado pela equação matricial 
4.10 com dimensão n (sendo n o numero de graus de liberdade do oscilador). 

 

𝑀   ∙   𝑢! 𝑡 +   𝐶   ∙   𝑢! 𝑡 + 𝐾   ∙   𝑢! 𝑡 =   𝑝! 𝑡            (4.10)  

 

Na qual:  

• M é a matriz de massa; 
• K a matriz de rigidez; 
• C é a matriz de amortecimento; 
• 𝑢! 𝑡 , 𝑢! 𝑡   𝑒  𝑢! 𝑡     os vectores com as acelerações, velocidades e deslocamentos relativos a 

cada um dos graus de liberdade do oscilador; 
• 𝑝! 𝑡  o vector com as forças aplicadas em cada um dos graus de liberdade. 
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Este sistema de equações torna-se mais interessante fazendo a sua analise no domínio da frequência, 
para ser feita essa analise é aplicada a transformada de Fourier aos diferentes membros do sistema de 
equações diferencias sendo obtida uma expressão matricial que faz a relação da resposta com a 
excitação no domínio da frequência: 

 

𝑄(𝜔) = 𝐻 𝜔 ∙   𝑃(𝜔)           (4.11)  

 

Sendo que Q(𝜔) e P(𝜔) são vectores com dimensão n, Q(𝜔) é a transformada de Fourier da resposta e 
P(𝜔) a da excitação, 𝐻 𝜔 , dada pela equação 4.12, é uma matriz quadrada de dimensão n que 
relaciona a resposta com a força generalizada aplicada. 

 

𝐻 𝜔 = [−𝜔! ∙𝑀 + 𝑖 ∙ 𝜔 ∙ 𝐶 + 𝐾]!!        (4.12)  

 

4.2.1.2.1 Formulação modal 

 

O cálculo da matriz H(𝜔) é um processo complicado e moroso, sendo que a sua resolução no espaço 
modal permite obter um ganho de eficiência numérica considerável. 

O procedimento da transformação no espaço modal consiste em transformar um sistema de n equações 
com n incógnitas num conjunto de n equações diferenciais desligadas com apenas uma incógnita cada. 
Esse procedimento é possível pois o vector de deslocamentos é decomposto no produto de n vectores 
𝜙! por coeficientes 𝑦!. Os vectores 𝜙! são compostos pelas coordenadas da deformada de cada grau 
de liberdade no espaço modal e os coeficientes 𝑦! fazem a transformação de cada elemento de 𝜙! em 
deslocamentos reais. 

De forma a obter os diferentes modos de vibração e as suas frequências naturais aplicam-se as 
seguintes expressões: 

 

𝑑𝑒𝑡 𝐾 − 𝜔! ∙𝑀   = 0          (4.13)  

 

𝐾 − 𝜔!! ∙𝑀 𝜙! = 0          (4.14) 

 

O procedimento anteriormente descrito é representado na Figura 4.2, usando um exemplo com dois 
modos de vibração (𝜙! e 𝜙!) e as suas coordenadas modais (𝑦! e 𝑦!). 
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Sendo necessário, para obter o deslocamento final, aplicar a seguinte expressão: 

 

𝑢 = 𝜙! ∙ 𝑦! + 𝜙! ∙ 𝑦!          (4.15)  

 

Generalizando para uma estrutura com n graus de liberdade: 

 

𝑢 = 𝜙! ∙!
!!! 𝑦!          (4.16)  

 

 

Exposto isto, é agora possível chegar à equação de equilíbrio dinâmico do modo de vibração n: 

 

 

𝑀! ∙   𝑦! 𝑡 +   𝐶! ∙   𝑦! 𝑡 + 𝐾!    ∙   𝑦! 𝑡 =   𝑃!       (4.17)  

 

Onde:  

• Mn é a massa modal sendo definida por : 
 

𝑀! =   𝜙!! ∙𝑀 ∙ 𝜙!           (4.18)  

 
• Cn é o amortecimento modal definido por: 

 

𝐶! =   𝜙!! ∙ 𝐶 ∙ 𝜙!           (4.19)  

 
• Kn a rigidez modal obtida por: 

 

𝐾! =   𝜙!! ∙ 𝐾 ∙ 𝜙!           (4.20)  

Figura 4.2 - Espaço modal [3] 
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• Pn é a força modal dada pela expressão: 
 

𝑃! =   𝜙!! ∙𝑀 ∙ 𝜙!           (4.21)  

 

Visto existirem modos de vibração que tem maior contribuição na resposta da estrutura a uma certa 
excitação, a sobreposição modal tem como vantagem, para obter uma solução próxima da exata, 
apenas ser necessário ter em conta a contribuição dos primeiros j modos de vibração (j << n), o que 
significa uma maior eficiência em termos de calculo. 

Tal como nos osciladores de um grau de liberdade, a equação 4.17 de equilíbrio dinâmico desligada 
pode ser transportada para o domínio da frequência, sendo em tudo semelhante a expressão obtida para 
um grau de liberdade: 

 

𝑈! 𝜔 = 𝐻! 𝜔 ∙   𝑃! 𝜔            (4.22)  

 

Cada função de resposta em frequência fica definida, pela expressão 4.23, no espaço modal e para uma 
dada frequência:  

 

𝐻! 𝜔 =    !
!!!!!!!!∙!∙!∙!!∙!!

          (4.23)  

 

A passagem para o espaço modal é conseguida aplicando a seguinte expressão: 

 

𝐻 𝜔 = 𝜙 ∙ 𝐻! 𝜔 ∙ 𝜙! = 𝜙! ∙ 𝐻! ∙ 𝜙!!!
!!!        (4.24)  

 

Sendo que a matriz é diagonal e contém na sua diagonal principal as funções de resposta em 
frequência no espaço modal. 

 

𝐻(!,!) 𝜔 =   
!! !∙ !! !

!!!!!!!!∙!∙!∙!!∙!!
!
!!!         (4.25)  

 

Sendo que 𝜙! !   é a componente i do modo de vibração k. 

A formulação modal torna o cálculo da matriz de funções de resposta em frequência um processo 
muito mais eficiente, pois para obter uma resposta próxima da exata apenas é necessário ter em conta a 
contribuição de um número de modos de vibração limitado. 
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A resposta da estrutura pode ser obtida pela seguinte expressão: 

 

𝑈!(𝜔) = 𝜙! ∙ 𝐻!(𝜔) ∙ 𝑃!(𝜔)!
!!!         (4.26)  

 

4.2.2 EXCITAÇÃO ESTOCÁSTICA  

Se a excitação que a estrutura sofre for aleatória, a caracterização dessa excitação tem de ser realizada 
com base em conceitos probabilísticos, tornando-se conveniente utilizar processos estocásticos. 

Idealiza-se como processo estocástico o conjunto de n realizações aleatórias de um processo xi(t) (i ∈ 
[0,N]) dependentes do tempo t associadas a  caracterizar uma grandeza física. Na figura 4.3 
representa-se o esquema de um processo estocástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fazer a caracterização dos processos estocásticos utilizam-se grandezas estatísticas, sendo essas 
grandezas as seguintes (a notação utilizada é a mesma da Figura 4.3): 

• Media no instante ti: 
 

𝑚!" = 𝐸 𝑥(𝑡!) =    lim!→!
!
!
∙ 𝑋!"!

!!!         (4.27)  

 

• Valor quadrático médio no instante ti: 
 

𝑚!"! = 𝐸 𝑥(𝑡!)! =    lim!→!
!
!
∙ 𝑋!"!!

!!!        (4.28)  

 

 

 

Figura 4.3 - As n realizações do processo estocástico x(t) [2] 
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• Variância no instante ti: 
 

𝜇!" = 𝐸 𝑥 𝑡! −𝑚!"
! =    lim!→!

!
!
∙ 𝑋!" −𝑚!"

!!
!!!      (4.29)  

 

• Desvio padrão no instante ti: 
 

𝜎!" = 𝜇!"           (4.30)  

 

• Função de auto-correlação referida aos instantes ti  e tj: 
 

𝑅!(𝑡! , 𝑡!) = 𝐸 𝑥(𝑡!) ∙ 𝑥(𝑡!) =    lim!→!
!
!
∙ 𝑋!" ∙ 𝑋!"!

!!!      (4.31)  

 
 

• Função de auto-covariância  referida aos instantes ti  e tj: 
 

𝜇!(𝑡! , 𝑡!) = 𝐸 𝑥 𝑡! −𝑚!" ∙ 𝑥 𝑡! −𝑚!" =    lim!→!
!
!
∙ 𝑋!" −𝑚!" ∙ 𝑋!" −𝑚!"

!
!!!  (4.32)  

 

 

Com o objetivo de simplificar o tratamento dos processos estocásticos é assumido que esses são 
estacionários (as características estatísticas são independentes do tempo) e ergódicos (valores dos 
parâmetros estatísticos para as diferentes realizações, para um instante de tempo, é igual aos 
parâmetros estatísticos de uma realização ao longo do tempo). 

No  caso de se considerar que o processo é estacionário e ergódico a função de auto correlação fica 
independente dos instantes temporais, dependendo sim do seu desfasamento (𝜏= tj-ti), sendo calculada 
pela equação: 

 

𝑅!! 𝜏 = lim!→!
!
!

𝑥! 𝑡 ∙ 𝑥! 𝑡 + 𝜏   𝑑𝑡
!!/!
!!/!        (4.33)  
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Na figura 4.4 representa-se a função de auto-correlação de uma série temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma função de auto-correlação de processos estocásticos estacionários possui as seguintes 
características: 

• Quanto mais irregular o processo mais rapidamente a função tende para zero; 
• São funções simétricas com máximo na origem correspondente a variância do processo 

estocástico. 

Através da transformada de Fourier é possível transportar a função de auto-correlação para o domínio 
da frequência dando origem ao chamado auto-espectro ou espectro de potência: 

 

𝑆!! 𝜔 =    𝑅!!(𝜏)
!!
!! ∙ 𝑒!!"# ∙ 𝑑𝜏        (4.34)  

 

Com o aumento da irregularidade do processo também aumenta a gama de frequências como se pode 
verificar na Figura 4.5. Um processo estocástico completamente aleatório possui a contribuição de 
todas as frequências dando origem ao designado ruído branco. A função de auto-correlação de um 
processo completamente aleatório possui uma variância infinita logo apresenta um ordenada na origem 
de valor infinito e as restantes ordenadas nulas. Nas aplicações práticas correntes não é realista 
considerar a variância com valor infinito pelo que se assume antes um ruído branco com banda de 
frequências limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 - Função de auto-correlação [2] 
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Generalizando a função de auto-correlação e o auto-espectro a dois processos estocásticos surge a 
função de correlação cruzada (equação 4.35) e o espectro cruzado (equação 4.36): 

 

𝑅!!!! 𝜏 =    lim!→!
!
!

𝑥!!(𝑡) ∙ 𝑥!!(𝑡 + 𝜏)    ∙ 𝑑𝑡
!!/!
!!/!       (4.35)  

 

 

𝑆!!!! 𝜔 =    𝑅!!!!(𝜏)
!!
!! ∙ 𝑒!!"# ∙ 𝑑𝜏        (4.36)  

 

Com base em séries temporais é possível obter-se a função de densidade espectral cruzada usando a 
equação 4.37. 

 

𝑆!!!! 𝜔 =    lim!→!
!→!

!
!
∙ !!,! !!(!)

∗∙!!,! !!(!)
!

       (4.37)  

 

Onde 𝐹!,! 𝑥!(𝑡) ∗  e 𝐹!,! 𝑥!(𝑡)  são as transformadas de Fourier dos processos estocásticos x1(t) e 
x2(t), respectivamente. 

Para osciladores com vários graus de liberdade a relação de uma excitação estocástica e a resposta de 
um oscilador com n graus de liberdade é a chamada de função de densidade espectral de resposta e é 
dada pela seguinte expressão: 

 

𝑆! 𝜔 = 𝐻(𝜔) ∙ 𝑆!(𝜔) ∙ 𝐻!(𝜔)         (4.38)  

 

Onde:  

• 𝐻(𝜔) é a matriz de resposta em frequência; 
• 𝐻!(𝜔) é a matriz transposta da matriz de resposta em frequência 

Figura 4.5 - Relação entre espectros de potência e os processos estocásticos [2] 
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• 𝑆! 𝜔  é a matriz de funções de densidade espectral da resposta da estrutura; 
• 𝑆!(𝜔) é a matriz dos espectros da excitação.  

 

Para uma estrutura que seja solicitada por um conjunto de ações, a excitação pode ser considerada um 
ruído branco, o que torna a matriz de correlação 𝑆!(𝜔) constante, dependendo apenas de 𝑅! quando 
𝜏 = 0 sendo a expressão anterior simplificada: 

 

𝑆! 𝜔 = 𝐻(𝜔) ∙ 𝑅! ∙ 𝐻!(𝜔)          (4.39)  

 

Caso se assuma que a excitação é do tipo ruído branco e as excitações segundo cada grau de liberdade 
são independentes, não existe correlações entre estas ficando a matriz  𝑅! uma matriz diagonal. 

Neste caso é possível calcular a contribuição de cada um dos modos de vibração para a matriz dos 
espectros de resposta através da expressão 4.40: 

 

𝑆!(!,!)
! 𝜔 =

!! !∙ !! !
!!!!!!!!∙!∙!∙!!∙!!

!
!!! ∙ 𝑅!  !! ∙

!! !∙ !! !
!!!!!!!!∙!∙!∙!!∙!!

     (4.40)  

 

 

4.3 MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO MODAL ESTOCÁSTICOS NO DOMÍNIO DA FREQUENCIA 

 

Nesta secção é referido o método de identificação no domínio da frequência utilizado na 
implementação feita. O método utilizado foi o método da seleção de picos.  

Uma vez que o ponto de partida do método de seleção de picos são os espectros de resposta das 
estruturas a ações de natureza ambiental importa primeiro apresentar o algoritmo para fazer a 
estimativa desses espectros a partir das séries temporais obtidas nos ensaios de vibração ambiental. 

4.3.1 ESTIMATIVA DOS ESPECTROS 

 

Como foi anteriormente referido neste capitulo a função densidade espectral cruzada de dois processos 
estocásticos (x1(t) e x2(t)) é dada pela seguinte expressão: 

 

𝑆!!!! 𝜔 =    lim!→!
!→!

!
!
∙ !!,! !!(!)

∗∙!!,! !!(!)
!

        (4.41)  

 

Mas na pratica as séries temporais possuem duração finita e devido ao sinal se encontrar discretizado 
apenas é medido o seu valor em instantes de tempo afastados de Δt. 
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As transformadas discretas de Fourier (X1(ω) e X2(ω)) substituem as transformadas de Fourier sendo 
que o espaço temporal a analisar tem duração igual a N × Δt (N é o numero total de pontos medidos) 
obtendo-se uma estimativa do espectro que é dado pela seguinte expressão: 

 

𝑆!!!! 𝜔 =   !!(!)
∗∙!!(!)

!∙!!
         (4.42)  

 

Com a aplicação da transformada discreta de Fourier surgem dois erros: 

• O erro de “leakage” que aparece devido a série temporal ser finita e manifesta-se com a 
distribuição da energia de uma frequência especifica pelas frequências próximas; 

• Com a discretização do sinal surge o erro de “aliasing” e a sua consequência é o aparecimento 
de energia associada a frequências superiores. 

 

O calculo das transformadas discretas finitas de Fourier pode ser efectuada com recurso a um 
algoritmo matemático chamado de FFT (“Fast Fourier Transform”) onde apenas é necessário que o 
numero de pontos em que a série temporal esta discretizada seja igual uma potencia de 2. 

A aplicação direta da expressão apresenta erros inaceitáveis que necessitam de ser atenuados. Uma 
parte do erro é minimizando a divisão da série temporal em segmentos mais curtos e calculando a 
media das estimativas espectrais dos diferentes segmentos, mas esta divisão em segmentos mais curtos 
leva ao agravamento do erro de “leakage” sendo necessário fazer um aumento do comprimento de 
cada um dos segmentos para atenuar esse erro. O aumento do comprimento é conseguido aplicando 
uma sobreposição entre os diferentes segmentos, chamada de “overlapping”, sendo comum no 
tratamento das séries temporais de ensaios de vibração ambiental aplicar sobreposições de metade do 
comprimento dos segmentos.  

Pela duração das séries temporais ser limitada é necessário minimizar o erro de “leakage”, essa 
minimização é conseguida com a aplicação de janelas temporais a cada segmento. A janela temporal 
mais utilizada é a janela de Hanning.  

A utilização de uma sobreposição de 50% e o uso da janela de Hanning implica que os diferentes 
elementos da série temporal tenham o mesmo contributo como se pode verificar na Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6 – Janela de Hanning (esquerda) e Sobreposição de janelas de Hanning (direita) [2] 
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Após se aplicar este procedimento as séries temporais resultantes do ensaio de vibração ambiental é 
agora possível proceder a identificação modal da estrutura. Para realizar essa identificação será 
aplicado o método da seleção de picos. 

4.3.2 MÉTODO DA SELEÇÃO DE PICOS 

 

Este método pela sua fácil aplicação e por garantir resultados fiáveis é muito utilizado nas aplicações 
de engenharia civil é também chamado de “Peak-Picking”. 

Apenas é possível aplicar este método tendo por base que para frequências próximas das frequências 
naturais da estrutura a sua resposta é sobretudo condicionada pelo modo ressonante, para que isso 
aconteça é necessário que as frequências dos diferentes modos de vibração se encontrem bem 
afastadas caso contrario não é possível separar a contribuição dos diferentes modos de vibração sendo 
esta a principal limitação para a aplicação deste método. 

 

4.3.2.1 Identificação das frequências naturais 

 

Como anteriormente referido quando se trata de uma excitação do tipo ruído branco a expressão 4.43 
permite obter a matriz dos espectros de resposta a partir das funções de resposta em frequência. 

 

𝑆!(𝜔) = 𝐻(𝜔) ∙ 𝑅! ∙ 𝐻!(𝜔)          (4.43)  

 

Onde Ru é a matriz dos espectros constante e Sy a matriz dos espectros de resposta. 

Uma vez que os elementos da matriz das funções de resposta apresentam picos para as frequências 
1 − 𝜉!

!×𝜔!  e tendo em conta que as estruturas de engenharia civil apresentam valores para o 
coeficiente de amortecimento pequenos estas são uma boa estimativa das frequências naturais da 
estrutura. 

Como não é possível identificar todas as frequências de ressonância da estrutura com a analise de 
apenas um espectro de potencia, visto que o grau de liberdade onde foi feita a medição pode ser um 
nodo de um dos modos de vibração da estrutura torna-se necessário analisar os picos do espectro 
medio normalizado (ANPSD): 

 

𝐴𝑁𝑃𝑆𝐷 =    !
!
∙ 𝑁𝑃𝑆𝐷!(𝜔)!

!!!          (4.44)  

 

Onde n é o numero de pontos onde foram realizadas medições e NPSDi(𝜔) os espectros normalizados 
obtidos pela seguinte expressão: 

 

𝑁𝑃𝑆𝐷! 𝜔 =    !"#!(!)
!"#(!)!

!!!
         (4.45)  



Ajuste do modelo numérico de um cimbre autolançável com OPS baseado em ensaios dinâmicos 
 

Versão para discussão 

38   

 

Uma vez obtido o espectro medio normalizado é apenas necessário fazer a analise do gráfico 
resultante desse espectro e identificar os picos e as respectivas frequências. 

 

4.3.2.2 Identificação das configurações modais 

 

Uma vez identificadas as frequências naturais dos diferentes modos de vibração da estrutura, importa 
agora obter as coordenadas modais para cada um dos modos de vibração. 

A configuração modal pode ser obtida através da seguinte expressão: 

 
!!,!"#(!)
!!"#,!"#(!)

≈ !!
!!"#

          (4.46)  

 

Onde 𝑆!,!"#(𝜔) é o espectro cruzado do ponto i com o ponto de referência para a frequência 𝜔 e 
𝑆!"#,!"#(𝜔) é o auto espectro do ponto de referência para a frequência 𝜔. 

A expressão acima referida relaciona a ordenada modal de um ponto genérico i com a ordenada modal 
do ponto de referência. 

De seguida, é atribuído o valor unitário a ordenada modal do ponto de referência e obtendo-se assim o 
valor da ordenada modal do ponto genérico i, o sentido do deslocamento é obtido calculando a fase. 
Sendo que o valor da fase varia entre 0 e π, onde 0 corresponde a um deslocamento positivo (no 
sentido do ponto de referência) e π a um deslocamento negativo (no sentido contrario a ordenada 
modal do ponto de referência)   

 

4.4 IMPLEMENTAÇÃO 

 

Nesta seção é feita a descrição das rotinas desenvolvidas em MatLab para aplicação dos métodos 
anteriormente expostos. As rotinas desenvolvidas permitem fazer a identificação das frequências 
naturais sendo que também permitem obter as coordenadas modais dos diferentes modos de vibração 
da estrutura. 

A primeira rotina permite através do espectro médio normalizado (ANPSD) fazer a identificação das 
frequências naturais da estrutura, enquanto a segunda permite obter a coordenada modal de cada um 
dos pontos instrumentados. 

 

4.4.1 ROTINA 1 – FREQUÊNCIAS NATURAIS 

1. Inputs: 
• Número de posições diferentes ocupadas pelas estações de medição durante o ensaio 
• Número de estações utilizadas 
• Número de setups realizados 
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• Tamanho do segmento em que cada série temporal é dividida 
• Escolha da sobreposição a utilizar 
• Posição que cada estação ocupa durante os diferentes setups 
• Ficheiro com as séries temporais resultantes do ensaio 

2. Eliminação de tendências existentes nas séries temporais através da função MatLab – detrend 
3. Utilização da função MatLab – pwelch para o cálculo do auto espectro  
4. Visualização do gráfico resultante do auto espectro calculado escolhendo se é para ser 

utilizado ou não para obter o espectro normalizado 
5. Repetição dos passos 2, 3 e 4 para todas as séries temporais em ambas as direções (vertical e 

transversal) 
6. Média de todos os auto espectros selecionados 
7. Representação gráfica do auto espectro normalizado (ANPSD) 
8. Output: 

• Vector com os auto espectros normalizados (ANPSD) resultantes 

 

4.4.2 ROTINA 2 – ESPECTRO CRUZADO/AUTO ESPECTROS 

 

1. Inputs: 
• Séries temporais 
• Tamanho do segmento em que cada série temporal é dividida 
• Escolha da sobreposição e janela temporal a utilizar 

2. Eliminação de tendências existentes nas séries temporais através da função MatLab – detrend 
3. Produto entre cada segmento e a janela temporal 
4. Aplicação da transformada de Fourier a cada um dos produtos calculados no passo 3 através 

da função MatLab – fft 
5. Repetição dos passos 3 e 4 a todos os segmentos 
6. Cálculo da média de todos os segmentos. 
7. Output: 

• Espectro cruzado/ auto espectro das séries temporais inseridas 

4.4.3 ROTINA 3 – CONFIGURAÇÕES MODAIS  

 

1. Inputs: 
• Frequência ressonante 
• Direção pretendida (vertical ou transversal) 
• Ficheiro com as séries temporais resultantes do ensaio 

2. Através da rotina 2, criação dos espectros cruzados entre a série temporal de cada ponto 
instrumentado e a série temporal dos pontos utilizados como referencias durante o ensaio, no 
mesmo setup 

3. Obtenção para cada espectro criado da ordenada correspondente a frequências inserida 
inicialmente 

4. Determinação da função de transferência para cada ponto instrumentado 
5. Output: 

• Ordenadas modais a partir da amplitude e fase das funções de transferência. 
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4.5 RESULTADOS OBTIDOS 

4.5.1 IDENTIFICAÇÃO DAS FREQUÊNCIAS NATURAIS 

 

Utilizando as séries temporais registadas durante o ensaio de vibração ambiental realizado no cimbre e 
com recurso à rotina desenvolvido para esse propósito foram estimadas as frequências naturais da 
estrutura.  

Para o calculo no espectro médio normalizado cada série temporal foi dividida em 4096 pontos e 
utilizada uma sobreposição de 50% aplicando a janela de Hanning, de seguida foram identificados os 
picos resultantes para as duas direções pretendidas (vertical e lateral). 

 

4.5.1.1 Direção vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.2 Direção lateral 

 

 

 

Figura 4.7 - ANPSD Direção vertical 

Figura 4.8 - ANPSD Direção lateral 
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4.5.2 CONFIGURAÇÕES MODAIS 

 
Figura 4.9 – Planta e alçado com o posicionamento das estações de medição durante o ensaio 

 

1º Modo de vibração - Frequência – f = 1,27 Hz 

 

Trata-se de um modo de vibração onde existe a flexão lateral do nariz dianteiro. 

 

Componentes laterais 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Modo de vibração - Frequência – f = 1,64 Hz 

 

Modo de vibração onde existe a flexão vertical do nariz dianteiro 

 

Componentes verticais 
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Figura 4.10 - Componentes laterais 
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Figura 4.11 - Componentes verticais 
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3º Modo de vibração - Frequência – f = 2,0 Hz 

 

Neste modo de vibração existe flexão lateral com torção vertical. 

 

Componentes laterais 

 

 

 

 

 

 

Componentes verticais 
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Figura 4.12 - Componentes laterais 
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Figura 4.13 - Componentes verticais  
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4º Modo de vibração - Frequência – f = 2,78 Hz 

 

Assim como no modo de vibração anterior neste também existe flexão lateral com torção vertical. 

 

Componentes laterais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes verticais 
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Figura 4.14 - Componentes laterais  

0	   20	   40	   60	   80	   100	   120	   140	  

Figura 4.15 - Componentes verticais 
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5º e 6º Modo de vibração - Frequência – f = 3,17/3,39 Hz 

 

Os modos de vibração 5 e 6 são modos de vibração com frequências diferentes mas com configurações 
modais idênticas, onde existe a flexão vertical do nariz traseiro. 

 

Componentes verticais 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º Modo de vibração - Frequência – f = 3,56 Hz 

 

Modo de vibração caracterizado pela flexão lateral e flexão vertical do nariz traseiro. 

 

Componentes laterais 
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Figura 4.16 - Componentes verticais 

0	   20	   40	   60	   80	   100	   120	   140	  

Figura 4.17 - Componentes laterais  
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Componentes verticais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º Modo de vibração - Frequência – f = 4,1 Hz 

 

Neste modo de vibração existe a flexão lateral da estrutura torção vertical da mesma. 

 

Componentes laterais 

 

 

Componentes verticais 
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Figura 4.18 - Componentes verticais 
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Figura 4.19 - Componentes laterais 
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Figura 4.20 - Componentes verticais 



Ajuste do modelo numérico de um cimbre autolançável com OPS baseado em ensaios dinâmicos 
 

Versão para discussão 

46   

5 
5 MODELO NUMÉRICO E SUA OTIMIZAÇÃO 

5.1 INTRODUÇÃO  

 

Neste capitulo apresenta-se o modelo numérico do cimbre autolançável em estudo desenvolvido com o 
software Autodesk Robot Structural Analysis e disponibilizado pela BERD. 

De seguida com base nos resultados obtidos no ensaio de vibração ambiental e os resultados 
provenientes da análise modal é realizado o ajuste da massa do modelo sendo feita uma primeira 
comparação das características dinâmicas da estrutura. Com a massa do modelo ajustada são feitas 
análises de sensibilidade sobre as variáveis com maiores incertezas associadas e analisados os seus 
resultados comparando com o modelo inicial e os resultados experimentais. 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DO MODELO NUMERICO 

 

Como já referido o software utilizado foi o programa Autodesk Robot Structural Analysis, tratando-se 
de um modelo de tridimensional composto por elementos de barra com 6 graus de liberdade por nó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Modelo numérico do cimbre 
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Durante esta análise admite-se a linearidade das propriedades dos materiais e da geometria das 
secções, ou seja, relativamente aos materiais admite-se que o seu comportamento em termos de 
deformações face as tensões aplicadas respeita a lei de Hooke nunca entrando em regime não linear. 
Na construção do modelo numérico foi utilizado o aço S 355 com as seguintes características: 

 
Tabela 5.1 – Características do aço utilizado 

Aço S355 
Características Valor utilizado 

E (MPa) 210000 
𝜈 0,3 

G (Mpa) 81000 

Densidade 
(kN/m3) 77,01 

Resistência 
(MPa) 355 

 

Em relação à geometria das secções, admite-se que as deformações sofridas são tão reduzidas quando 
comparadas com a estrutura que é plausível desprezar eventuais efeitos de segunda ordem.  

 

5.3 AJUSTE DA MASSA DO MODELO NUMÉRICO  

 

Depois de feita a análise modal no modelo numérico inicialmente disponibilizado pela BERD e tendo 
acesso à massa do modelo tridimensional da estrutura no Software Teckla Strutures, o qual apresenta a 
aproximação mais realista da massa da estrutura pois contem todos os pormenores da estrutura, tais 
como, todas as ligações metálicas da estrutura e equipamentos existentes na estrutura, foi verificada a 
existência de uma discrepância na massa do cimbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Modelo Tekla Structures 
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Para corrigir essa diferença foi aplicado um factor corretivo ao caso de carga do Peso Próprio da 
estrutura. Este fator contabiliza de forma aproximada as massas associadas às ligações. 

Tabela 5.2 – Correção da massa 

	   Massa	  (Kg)	  
Modelo	  inicial	  	   406367	  
Modelo	  Teckla	  
Structures	   488026	  

Factor	  corretivo	   1,20	  
 

5.4 COMPARAÇÃO INICIAL DAS FREQUÊNCIAS E DAS CONFIGURAÇÕES MODAIS 

 

Após ter sido feita a correção da massa no modelo numérico foi realizada uma comparação inicial para 
fazer um ponto da situação. A comparação foi efectuada tendo em conta os parâmetros modais do 
modelo numérico e os resultados experimentais, tendo sido comparadas frequências naturais e as 
configurações modais. 

5.4.1 FREQUÊNCIAS  

Quanto às frequências, a comparação inicial mostrou existirem diferenças consideráveis, sendo que a 
diferença menor se situa na ordem dos 7% para o segundo modo de vibração e a maior é de 30% para 
o quarto modo de vibração, como se pode verificar na seguinte tabela: 

 
Tabela 5.3 – Comparação inicial das frequências 

Frequências  
Modos 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Modelo numérico inicial 

(Hz) 1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,48 - 3,59 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 
Variação (%) -11,81 -7,32 -12,50 -29,14 -21,77 -26,84 - -12,44 

 

Com base na tabela 5.4 foi possível tomar as seguintes decisões: 

• Associar duas frequências experimentais com configuração modal muito semelhantes 
ao mesmo modo numérico (Modo 5 e 6). 

• Não foi encontrada correspondência numérica para a frequência experimental de 3,56 
Hz, pois todos os índices MAC apresentam valores baixos.   

5.4.2 CONFIGURAÇÕES MODAIS 

 

Com vista a fazer a comparação das configurações modais provenientes do modelo numérico com as  
experimentais foram analisados dois factores. Primeiro foram calculados os índices MAC’s e de 
seguida foram sobrepostas as coordenadas modais experimentais com as do modelo numérico. 
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Com esta comparação é possível verificar que o modo de vibração onde existe maiores diferenças é o 
sétimo. É também possível verificar que o quarto modo de vibração apresenta diferenças 
consideráveis, como se pode verificar na Tabela 5.4 que contem os índices MAC’s. Para realizar a 
comparação das configurações modais foram retiradas do modelo numérico as coordenadas modais 
dos pontos instrumentados durante o ensaio realizado. 

 

5.4.2.1 MAC 

 

O MAC obtém-se a partir da expressão 5.1, onde 𝜑!! e 𝜑!! são dois vectores coluna com as 
configurações modais, e assume valores entre zero e um, onde um valor unitário significa que os 
modos são coincidentes ou diferem apenas no factor escala. 

 

𝑀𝐴𝐶!!!! =   
!!!

!∙  !!!
!

!!!
!∙!!!   ∙   !!!

!∙!!!
        (5.1)  

 

 
Tabela 5.4 – Comparação inicial com os índices MAC  

	  
Experimentais	  

	  
	  	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

N
um

ér
ic
os
	  

1	   0,960	   0,000	   0,000	   0,000	   0,000	   0,000	   0,071	   0,212	  
2	   0,000	   0,992	   0,074	   0,145	   0,041	   0,041	   0,032	   0,000	  
3	   0,000	   0,000	   0,935	   0,808	   0,001	   0,001	   0,166	   0,000	  
4	   0,000	   0,000	   0,901	   0,704	   0,019	   0,019	   0,172	   0,000	  
5	   0,000	   0,002	   0,005	   0,077	   0,953	   0,953	   0,009	   0,000	  
6	   0,000	   0,005	   0,808	   0,572	   0,087	   0,087	   0,176	   0,000	  
7	   0,046	   0,607	   0,077	   0,127	   0,029	   0,029	   0,128	   0,016	  
8	   0,132	   0,000	   0,000	   0,000	   0,000	   0,000	   0,546	   0,872	  
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5.4.2.2 Comparação inicial das coordenadas modais 

5.4.2.2.1 1º Modo de vibração 

 

 
Figura 5.3 – Componente lateral da configuração modal do 1º modo de vibração 

 

 

5.4.2.2.2 2º Modo de vibração 

 

 
Figura 5.4 - Componente vertical da configuração modal do 2º modo de vibração 
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5.4.2.2.3 3º Modo de vibração 

 

 
Figura 5.5 - Componente lateral da configuração modal do 3º modo de vibração 

 

 

 
Figura 5.6 - Componente vertical da configuração modal do 3º modo de vibração 
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5.4.2.2.4 4º Modo de vibração 

 

 
Figura 5.7 - Componente lateral da configuração modal do 4º modo de vibração 

 

 

 
Figura 5.8 - Componente vertical da configuração modal do 4º modo de vibração 
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5.4.2.2.5 5º e 6º Modo de vibração 

 

 
Figura 5.9 - Componente vertical da configuração modal do 5º e 6º modo de vibração 

 

5.4.2.3 8º Modo de vibração 

 

 
Figura 5.10 - Componente lateral da configuração modal do 8º modo de vibração 
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5.5 ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

 

Com vista a melhorar os resultados do modelo numérico face aos experimentais foram realizadas 
análises de sensibilidade sobre três variáveis onde poderiam existir maiores incertezas: 

• Rigidez dos apoios do cimbre, quer o apoio traseiro quer o apoio dianteiro; 
• Passagem das ligações rotuladas da estrutura para ligações continuas. 

5.5.1 VARIAÇÃO DA RIGIDEZ DOS APOIOS 

 

A análise de sensibilidade realizada à rigidez dos apoios tem como principal razão a incerteza na 
rigidez de alguns componentes dos apoios do cimbre. 

Quanto ao apoio frontal a incerteza surge na rigidez qua a peça metálica (indicada a azul na Figura 
5.11) confere ao apoio. Já no apoio traseiro a incerteza surge nas barras dywidag (indicadas a azul na 
Figura 5.12), pois não existe registo sobre o seu aperto na altura em que foi realizado o ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11 – Peça metálica pela qual existe incerteza no apoio traseiro 

Figura 5.12 – Apoio dianteiro durante o ensaio 
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Com vista a realizar a analise de sensibilidade onde é explorada a variação da rigidez dos apoios foram 
selecionadas as barras do sistema de apoio do cimbre que eram solicitadas quando existia movimento 
lateral. Como se pode ver na Figura 5.13 as barras selecionadas foram as barras dos apoios que fazem 
a ligação dos macacos de apoio com a estrutura.  

 

 

A variação da rigidez das barras selecionadas foi realizada fazendo a alteração do módulo de 
elasticidade do material constituinte das barras com influência no movimento lateral. A alteração da 
rigidez foi feita de forma separada para o apoio frontal e para o apoio traseiro. Os resultados das 
alterações de rigidez efectuadas encontram-se nas Tabelas 5.5 e 5.6. 

 

 
Tabela 5.5 - Variação das frequências em (%) alterando a rigidez no apoio frontal 

Rigidez 
Modos 

1 2 3 4 5 6 7 8 
100 x E 20,5 1,3 18,3 21,8 2,0 21,4 - 10,0 
50 x E 2,7 0,0 1,1 1,0 0,4 7,3 - 3,9 
25 x E 2,7 0,0 1,1 1,0 0,4 7,3 - 3,6 
10 x E 2,7 0,0 1,1 0,5 0,4 7,3 - 3,3 
5 x E 1,8 0,0 1,1 0,5 0,4 7,3 - 3,1 
2 x E 0,9 0,0 0,6 0,5 0,4 6,9 - 1,9 

E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
E / 2 -0,9 0,0 -1,1 -1,0 0,0 6,0 - -3,1 
E / 5 -2,7 0,0 -4,6 -2,5 -0,8 4,4 - -9,7 

E / 10 -6,3 0,0 -10,9 -4,1 -2,0 1,2 - -15,6 
E / 25 -15,2 -0,7 -21,7 -5,1 -3,6 -10,5 - -20,1 
E / 50 -28,6 -1,3 -26,9 -7,1 -5,2 -21,0 - -21,2 

E / 100 -44,6 -2,6 -29,7 -17,8 -6,9 -23,8 - -21,7 
 

Figura 5.13 - Barras selecionadas, a esquerda apoio frontal e a direita apoio traseiro 
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Tabela 5.6 - Variação das frequências em (%) alterando a rigidez no apoio traseiro 

Rigidez 
Modos 

1 2 3 4 5 6 7 8 
100 x E 4,5 0,0 9,7 24,9 2,8 17,3 - 10,3 
50 x E 4,5 0,0 9,7 24,9 2,4 16,9 - 8,4 
25 x E 4,5 0,0 9,7 24,9 2,4 16,1 - 8,4 
10 x E 3,6 0,0 9,7 23,9 1,6 13,7 - 0,3 
5 x E 3,6 0,0 9,1 20,8 0,8 10,9 - 0,3 
2 x E 2,7 0,0 8,0 8,1 0,4 8,1 - 0,0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 
E / 2 -6,3 0,0 -13,7 -1,5 0,0 5,6 - 0,0 
E / 5 -22,3 0,0 -23,4 -2,5 0,0 4,4 - 0,0 

E / 10 -35,7 0,0 -25,7 -3,0 0,0 3,6 - 0,0 
E / 25 -50,9 0,0 -26,9 -4,1 -0,4 2,0 - -0,3 
E / 50 -59,8 0,0 -27,4 -5,1 -1,2 1,2 - -0,3 

E / 100 -66,1 0,0 -27,4 -6,6 -2,4 0,4 - -0,6 
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Figura 5.14 – Gráfico com a variação da frequência do 1º modo de vibração com a 
variação da rigidez dos apoio traseiro e dianteiro. 
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Figura 5.15 - Gráfico com a variação da frequência do 4º modo de vibração com a 
variação da rigidez dos apoio traseiro e dianteiro. 

Figura 5.16 - Gráfico com a variação da frequência do 8º modo de vibração com a 
variação da rigidez dos apoio traseiro e dianteiro. 
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Fazendo a análise dos gráficos e das tabelas acima apresentadas é possível concluir que: 

• Para o primeiro modo de vibração apenas se consegue uma variação máxima na ordem dos 
5% e este modo é sensível as alterações efectuadas em ambos os apoios. 

• O terceiro modo de vibração é mais sensível à alteração efectuada na rigidez do apoio traseiro 
verificando-se uma variação máxima de 10%. 

• A frequência do quarto modo de vibração é bastante sensível à alteração da rigidez do apoio 
traseiro conseguindo-se uma variação máxima de 25% para valores extremos de rigidez, para 
valores aceitáveis da variação da rigidez do apoio (10 vezes mais rígido) a variação desce um 
pouco. Esse mesmo modo é insensível a alteração da rigidez do apoio dianteiro. 

• O sexto modo de vibração apresenta variações apreciáveis quando alterada a rigidez do apoio 
traseiro mas é completamente insensível à alteração da rigidez do apoio dianteiro. 

• Quanto ao oitavo modo de vibração verifica-se uma variação da frequência na ordem dos 4% 
para alterações de rigidez do apoio dianteiro mas mostra uma completa insensibilidade a 
alterações no apoio traseiro. 
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Figura 5.17 - Gráfico com a variação da frequência do 6º modo de vibração com a 
variação da rigidez dos apoio traseiro e dianteiro. 
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5.5.2 PASSAGEM DAS LIGAÇÕES ROTULADAS DA ESTRUTURA PARA LIGAÇÕES CONTÍNUAS 

Esta análise de sensibilidade foi efectuada tendo em conta que as ligações da estrutura foram soldadas 
em fábrica, o que garante uma qualidade superior razão pela qual a rigidez das ligações pode ser 
superior. 

A análise de sensibilidade das ligações entre barras da estrutura foi realizada transformando todas as 
ligações rotuladas entre barras em ligações contínuas.  

De seguida são apresentados os resultados obtidos na realização desta análise de sensibilidade. 

 

Variação das frequências 

 
Tabela 5.7 – Comparação das frequências para a alteração das ligações 

Frequências  
Modos 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Modelo numérico inicial 

(Hz) 1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo numérico com 
ligações continuas (Hz) 1,27 1,54 1,82 2,07 2,52 2,87 2,98 3,80 

Variação (%) 13,39 1,32 4,00 5,08 1,61 8,30 1,36 5,85 
 

 

MAC’s 

 

Modelo numérico com ligações continuas 

 
Tabela 5.8 – Índices MAC para o modelo numérico com as ligações continuas 

 
Experimentais 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic

os
 

1 0,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,096 0,232 
2 0,000 0,992 0,074 0,145 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,000 0,002 0,945 0,833 0,004 0,004 0,156 0,000 
4 0,000 0,001 0,896 0,702 0,017 0,017 0,177 0,000 
5 0,000 0,002 0,002 0,067 0,954 0,954 0,008 0,000 
6 0,000 0,016 0,762 0,530 0,089 0,089 0,196 0,000 
7 0,046 0,600 0,135 0,188 0,021 0,021 0,113 0,021 
8 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,534 0,779 

 

Analisando os resultados é possível concluir que existe uma melhoria em termos de frequências sendo 
que tal como esperado todas as frequências aumentam. Fazendo-se notar mais nos modos de vibração 
laterais em especial no primeiro modo de vibração. Já em termos de configurações modais a análise 
dos índices MAC’s permite verificar que não existe qualquer melhoria, acontecendo precisamente o 
contrário para o oitavo modo de vibração  
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5.5.3 RESUMO DAS ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

 

Para ajudar a perceber o efeito de todas as análises de sensibilidade realizadas foi construído o gráfico 
que se apresenta na Figura 5.18. Este gráfico apresenta para todas as frequências os intervalos de 
variação associados a todas as alterações testadas. 

 

Tendo em conta as análises de sensibilidade efectuadas pode-se chegar a algumas conclusões sobre o 
modelo numérico em estudo.  

• A primeira é que os modos de vibração puramente verticais são pouco sensíveis às variações 
introduzidas no modelo numérico. 

• Para os três primeiros modos é possível com as hipóteses de alterações testadas obter 
proximidade entre frequências experimentais e numéricas. Pelo contrário para os modos 4, 5 e 
6 mesmo com valores extremos de variações de rigidez não é possível obter estimativas 
numéricas próximas das experimentais. 

 
 

 

O que leva a concluir que existem outras fontes de incerteza associada. Uma delas com um peso 
importante nas características dinâmicas da estrutura é a massa pois durante o ensaio é possível que 
pudesse existir massa que não se encontra contabilizada nos modelos. 
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Figura 5.18 – Gráfico com o resumo das variações das frequências para os diferentes modos 
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Outra componente que pode ter alguma incerteza associada é o modulo de elasticidade do aço mas 
seria injustificável uma variação tão grande. 

5.6 RESULTADOS 
 

Depois de efectuadas as analises de sensibilidade no modelo numérico foram alteradas as variáveis 
estudadas de forma a tentar chegar a um modelo numérico mais próximo da realidade.  

Quanto a rigidez dos apoios foi escolhido aumentar cinco vezes a rigidez tanto do apoio traseiro como 
do apoio dianteiro. As ligações entre as barras da estrutura foram consideradas como ligações 
contínuas. Estas escolhas são uma tentativa de chegar a um modelo mais próximo da realidade, não 
significa no entanto que na prática sejam estas as condições em que se encontrava a estrutura. 

 

De seguida apresentam-se os resultados do modelo numérico escolhido. 

5.6.1 FREQUÊNCIAS  

Tabela 5.9 - Frequências experimentais e numéricas 

Frequências  
Modos 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Modelo numérico final 

(Hz) 1,35 1,54 2,07 2,40 2,53 2,53 - 3,95 

Experimental (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 
Variação (%) 6,30 -6,10 3,50 -13,67 -20,19 -25,37 - -3,66 
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Figura 5.19 – Comparação da variação das frequências em relação as frequências 
experimentais 
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5.6.2 COMPARAÇÃO DAS FREQUÊNCIAS EXPERIMENTAIS COM AS OBTIDAS NO MODELO NUMÉRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3 COMENTÁRIOS  

Como pode ser verificado na tabela com as frequências existiu uma aproximação nas frequências dos 
modos de vibração analisados, sendo que os modos com piores resultados são os modos puramente 
verticais, o que já era de esperar pois durante as análises de sensibilidade nunca apresentaram 
melhorias significativas. A maior diferença situa-se agora nos 25% para o 6º modo de vibração. Os 
modos com melhorias mais significantes são o 3º e o 8º modos de vibração fazendo-se notar uma 
grande aproximação das frequências experimentais. 

 

  

Figura 5.20 - Gráfico comparativo das frequências após as alterações efectuadas no 
modelo 
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6 
6 CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

6.1 CONCLUSÃO 

 

O trabalho desenvolvido na presente dissertação teve como principal objectivo a aquisição de 
conhecimentos nas áreas de ajuste de modelos numéricos com base em resultados experimentais e na 
obtenção dos parâmetros modais com base nos resultados experimentais de um ensaio dinâmico de 
vibração ambiental. 

 

De seguida são referidos os principais resultados obtidos ao longo desta dissertação. 

 

No capítulo 2 foram expostos os principais aspectos da estrutura, visto ser uma estrutura particular, 
permitindo perceber melhor o seu funcionamento estrutural e as vantagens obtidas com a sua 
utilização. 

 

No capítulo 3 foram expostos os equipamentos normalmente utilizados em ensaios dinâmicos, os 
vários tipos de ensaios existentes que são aplicados a estruturas de engenharia civil. Permitiu conhecer 
melhor os tipos de ensaios existentes e as suas vantagens. 

 

No capítulo 4 começou-se o estudo das bases teóricas que permitem uma melhor compreensão dos 
métodos de identificação modal, expondo-se os diferentes modelos matemáticos que permitem a sua 
correta compreensão. Com as bases teóricas estabelecidas são descritos os principais passos para a 
aplicação do método de identificação utilizado: método da seleção de picos. É efectuada a sua 
implementação em MatLab e são expostos os resultados obtidos. 

 

No capitulo 5 foi apresentado o modelo numérico que foi optimizado. De seguida foram apresentados 
os resultados das análises de sensibilidade efectuadas. Depois de apresentar os resultados das análises 
de sensibilidade é exposto o modelo numérico final e são apresentados os seus resultados e feito um 
comentário sobre esses resultados. 
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6.2 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
 

Neste trabalho foi realizado o estudo dinâmico de um cimbre autolançável conseguindo-se com 
sucesso identificar as frequências naturais da estrutura e respetivas configurações modais, porém 
devido ao tempo limitado para a realização desta dissertação, ficaram por estimar os coeficientes de 
amortecimento modal, algo que seria possível realizar através da aplicação de outros métodos de 
identificação modal aos dados do ensaio de vibração ambiental ou através da analise das séries 
temporais recolhidas no ensaio de vibração livre. 

Em trabalhos futuros será de todo vantajoso acrescentar mais detalhe à modelação numérica para 
tentar melhorar os resultados obtidos, seria também interessante explorar a sensibilidade da resposta 
estrutural, por exemplo à ação do vento, em relação às incertezas de modelação minimizadas com a 
realização de ensaios dinâmicos. 
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ANEXOS 
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A.1 - Resultados das analises de sensibilidade efectuadas – Alteração da rigidez dos apoios 
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Rigidez do apoio frontal aumentada duas vezes 

Frequências  

Tabela A.1 - Comparação das frequências para o aumento de duas vezes da rigidez do apoio frontal 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 - 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,13 1,52 1,76 1,98 2,49 2,65 - 3,66 

Variação (%) 0,89% 0,00% 0,57% 0,51% 0,40% 0,00% - 1,95% 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAC 

Tabela A.2 - Índices MAC para o aumento de duas vezes da rigidez do apoio frontal 

	   	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,004 0,022 0,000 0,000 0,072 0,215 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,001 0,000 0,827 0,758 0,001 0,001 0,167 0,002 
4 0,001 0,000 0,885 0,605 0,019 0,019 0,203 0,000 
5 0,000 0,002 0,004 0,072 0,952 0,952 0,009 0,000 
6 0,000 0,006 0,755 0,535 0,087 0,087 0,179 0,000 
7 0,041 0,611 0,097 0,164 0,030 0,030 0,113 0,013 
8 0,131 0,000 0,001 0,009 0,000 0,000 0,538 0,885 
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Figura A.1 - Gráfico comparativo das frequências após o aumento de 
duas vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio frontal aumentada cinco vezes 

Frequências  

Tabela A.3 - Comparação das frequências para o aumento de cinco vezes da rigidez do apoio frontal 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 - 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,14 1,52 1,77 1,98 2,49 2,66 - 3,70 

Variação (%) 1,79% 0,00% 1,14% 0,51% 0,40% 0,38% 1,02% 3,06% 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 - 4,10 

 

Gráfico frequências experimentais com modelo numérico alterado 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAC 

Tabela A.4 - Índices MAC para o aumento de cinco vezes da rigidez do apoio frontal 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,004 0,022 0,000 0,000 0,074 0,217 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,001 0,000 0,816 0,757 0,002 0,002 0,166 0,002 
4 0,001 0,001 0,883 0,603 0,019 0,019 0,205 0,000 
5 0,000 0,002 0,004 0,072 0,952 0,952 0,009 0,000 
6 0,000 0,008 0,751 0,531 0,086 0,086 0,181 0,000 
7 0,038 0,612 0,106 0,175 0,030 0,030 0,105 0,011 
8 0,129 0,000 0,001 0,008 0,000 0,000 0,532 0,890 
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Figura A.2 - Gráfico comparativo das frequências após o aumento 

de cinco vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio frontal aumentada dez vezes 

Frequências  

Tabela A.5 - Comparação das frequências para o aumento de dez vezes da rigidez do apoio frontal 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 - 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,15 1,52 1,77 1,98 2,49 2,66 - 3,71 

Variação (%) 2,68% 0,00% 1,14% 0,51% 0,40% 0,38% - 3,34% 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.6 - Índices MAC para o aumento de dez vezes da rigidez do apoio frontal 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,005 0,022 0,000 0,000 0,074 0,219 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,001 0,000 0,810 0,757 0,002 0,002 0,165 0,002 
4 0,002 0,001 0,883 0,603 0,019 0,019 0,205 0,000 
5 0,000 0,002 0,004 0,071 0,952 0,952 0,009 0,000 
6 0,000 0,008 0,750 0,530 0,086 0,086 0,182 0,000 
7 0,037 0,612 0,109 0,178 0,030 0,030 0,102 0,010 
8 0,128 0,000 0,001 0,008 0,000 0,000 0,532 0,891 
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Figura A.3 - Gráfico comparativo das frequências após o aumento de dez 
vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio frontal aumentada vinte e cinco vezes 

Frequências  

Tabela A.7 - Comparação das frequências para o aumento de vinte e cinco vezes da rigidez do apoio frontal 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 - 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,15 1,52 1,77 1,99 2,49 2,66 - 3,72 

Variação (%) 2,68% 0,00% 1,14% 1,02% 0,40% 0,38% - 3,62% 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.8 - Índices MAC para o aumento de vinte e cinco vezes da rigidez do apoio frontal 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,005 0,022 0,000 0,000 0,075 0,220 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,001 0,000 0,805 0,756 0,002 0,002 0,164 0,002 
4 0,002 0,001 0,882 0,603 0,019 0,019 0,205 0,000 
5 0,000 0,002 0,004 0,071 0,952 0,952 0,009 0,000 
6 0,000 0,008 0,749 0,529 0,086 0,086 0,182 0,000 
7 0,036 0,613 0,111 0,180 0,030 0,030 0,100 0,010 
8 0,128 0,000 0,001 0,008 0,000 0,000 0,530 0,891 
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Figura A.4 - Gráfico comparativo das frequências após o aumento de 

vinte e cinco vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio frontal aumentada cinquenta vezes 

Frequências  

Tabela A.9 - Comparação das frequências para o aumento de cinquenta vezes da rigidez do apoio frontal 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 - 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,15 1,52 1,77 1,99 2,49 2,66 - 3,73 

Variação (%) 2,68% 0,00% 1,14% 1,02% 0,40% 0,38% - 3,90% 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.10 - Índices MAC para o aumento de cinquenta vezes da rigidez do apoio frontal 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,005 0,022 0,000 0,000 0,075 0,220 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,001 0,000 0,804 0,756 0,002 0,002 0,164 0,003 
4 0,002 0,001 0,882 0,603 0,019 0,019 0,205 0,000 
5 0,000 0,002 0,004 0,071 0,952 0,952 0,009 0,000 
6 0,000 0,008 0,749 0,529 0,086 0,086 0,183 0,000 
7 0,036 0,613 0,111 0,181 0,030 0,030 0,100 0,010 
8 0,128 0,000 0,001 0,008 0,000 0,000 0,530 0,891 
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Figura A.5 - Gráfico comparativo das frequências após o aumento de 

cinquenta vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio frontal aumentada cem vezes 

Frequências 

Tabela A.11 - Comparação das frequências para o aumento de cem vezes da rigidez do apoio frontal 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 - 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,16 1,52 1,77 1,99 2,49 2,66 - 3,73 

Variação (%) 3,57% 0,00% 1,14% 1,02% 0,40% 0,38% - 3,90% 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.12 - Índices MAC para o aumento de cem vezes da rigidez do apoio frontal 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,005 0,022 0,000 0,000 0,075 0,220 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,001 0,000 0,804 0,757 0,002 0,002 0,164 0,003 
4 0,002 0,001 0,882 0,603 0,019 0,019 0,205 0,000 
5 0,000 0,002 0,004 0,071 0,952 0,952 0,009 0,000 
6 0,000 0,008 0,749 0,529 0,086 0,086 0,183 0,000 
7 0,035 0,613 0,112 0,182 0,030 0,030 0,099 0,010 
8 0,127 0,000 0,001 0,008 0,000 0,000 0,530 0,891 
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Figura A.6 - Gráfico comparativo das frequências após o aumento de 
cem vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio frontal reduzida para metade 

Frequências 

Tabela A.13 - Comparação das frequências para a redução para metade da rigidez do apoio frontal 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,48 - 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,11 1,52 1,73 1,95 2,48 2,63 - 3,48 

Variação (%) 
-

0,89% 
0,00% 

-
1,14% 

-
1,02% 

0,00% 
-

0,75% 
- 

-
3,06% 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.14 - Índices MAC para a redução de duas vezes da rigidez do apoio 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,004 0,022 0,000 0,000 0,069 0,208 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,000 0,001 0,865 0,767 0,000 0,000 0,164 0,000 
4 0,001 0,000 0,898 0,615 0,019 0,019 0,195 0,000 
5 0,000 0,003 0,005 0,075 0,954 0,954 0,009 0,000 
6 0,000 0,002 0,773 0,551 0,090 0,090 0,168 0,000 
7 0,059 0,596 0,052 0,111 0,027 0,027 0,162 0,025 
8 0,133 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,557 0,844 
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Figura A.7 - Gráfico comparativo das frequências após a redução de duas 
vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio frontal reduzida cinco vezes 

Frequências 

Tabela A.15 - Comparação das frequências para a redução de cinco vezes da rigidez do apoio frontal 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico 
Inicial (Hz) 1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 - 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 1,09 1,52 1,67 1,92 2,46 2,59 - 3,24 

Variação (%) -
2,68% 0,00% -

4,57% 
-

2,54% 
-

0,81% 
-

2,26% - -
9,75% 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.16 - Índices MAC para a redução de cinco vezes da rigidez do apoio frontal 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,004 0,022 0,000 0,000 0,065 0,199 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,040 0,040 0,032 0,000 
3 0,000 0,005 0,897 0,784 0,000 0,000 0,153 0,000 
4 0,000 0,000 0,916 0,623 0,020 0,020 0,181 0,001 
5 0,000 0,004 0,007 0,083 0,955 0,955 0,009 0,000 
6 0,000 0,000 0,788 0,562 0,108 0,108 0,142 0,000 
7 0,093 0,530 0,002 0,027 0,019 0,019 0,284 0,057 
8 0,127 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,577 0,761 
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Figura A.8 - Gráfico comparativo das frequências após a redução de cinco 

vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio frontal reduzida dez vezes 

Frequências 

Tabela A.17 - Comparação das frequências para a redução de dez vezes da rigidez do apoio frontal 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 - 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,05 1,52 1,67 1,92 2,46 2,59 - 3,24 

Variação (%) 
-

6,25% 
0,00% 

-
4,57% 

-
2,54% 

-
0,81% 

-
2,26% 

- 
-

9,75% 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.18 - Índices MAC para a redução de dez vezes da rigidez do apoio frontal 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,004 0,023 0,000 0,000 0,059 0,182 
2 0,000 0,993 0,070 0,136 0,039 0,039 0,032 0,000 
3 0,000 0,016 0,916 0,808 0,000 0,000 0,139 0,000 
4 0,000 0,002 0,929 0,620 0,024 0,024 0,167 0,003 
5 0,000 0,007 0,022 0,120 0,945 0,945 0,013 0,000 
6 0,000 0,005 0,676 0,435 0,246 0,246 0,090 0,000 
7 0,157 0,387 0,022 0,000 0,001 0,001 0,464 0,130 
8 0,100 0,000 0,002 0,022 0,000 0,000 0,566 0,610 
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Figura A.9 - Gráfico comparativo das frequências após a redução de dez vezes 

da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio frontal reduzida vinte e cinco vezes 

Frequências  

Tabela A.19 - Comparação das frequências para a redução de vinte e cinco vezes da rigidez do apoio frontal 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

0,95 1,51 1,37 1,87 2,39 2,22 2,56 2,87 

Variação (%) -15,18% 
-

0,66% 
-21,71% 

-
5,08% 

-
3,63% 

-16,23% -12,93% -20,06% 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.20 - Índices MAC para a redução de vinte e cinco vezes da rigidez do apoio frontal 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,004 0,024 0,000 0,000 0,040 0,131 
2 0,000 0,993 0,070 0,136 0,038 0,038 0,032 0,000 
3 0,000 0,016 0,916 0,811 0,001 0,001 0,136 0,000 
4 0,000 0,009 0,948 0,645 0,022 0,022 0,145 0,003 
5 0,000 0,006 0,000 0,037 0,970 0,970 0,002 0,000 
6 0,000 0,045 0,893 0,867 0,040 0,040 0,115 0,000 
7 0,332 0,172 0,009 0,004 0,063 0,063 0,541 0,259 
8 0,045 0,000 0,011 0,028 0,000 0,000 0,428 0,304 
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Figura A.10 – Gráfico comparativo das frequências após a redução de vinte e 
cinco vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio frontal reduzida cinquenta vezes 

Frequências 

Tabela A.21 - Comparação das frequências para a redução de cinquenta vezes da rigidez do apoio frontal 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

0,80 1,50 1,28 1,83 2,35 1,96 2,50 2,83 

Variação (%) -28,57 -1,32 -26,86 -7,11 -5,24 -26,04 -14,97 -21,17 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.22 - Índices MAC para a redução de cinquenta vezes da rigidez do apoio frontal 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,003 0,024 0,000 0,000 0,020 0,077 
2 0,000 0,993 0,071 0,136 0,037 0,037 0,032 0,000 
3 0,000 0,021 0,917 0,819 0,001 0,001 0,131 0,000 
4 0,000 0,037 0,950 0,786 0,000 0,000 0,119 0,000 
5 0,000 0,009 0,000 0,050 0,975 0,975 0,002 0,000 
6 0,000 0,075 0,890 0,867 0,030 0,030 0,090 0,000 
7 0,356 0,104 0,008 0,005 0,123 0,123 0,490 0,245 
8 0,031 0,000 0,014 0,029 0,000 0,000 0,346 0,195 
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Figura A.11 - Gráfico comparativo das frequências após a redução de 
cinquenta vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio frontal reduzida cem vezes 

Frequências  

Tabela A.23 - Comparação das frequências para a redução de cem vezes da rigidez do apoio frontal 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

0,62 1,48 1,23 1,62 2,31 1,89 2,47 2,81 

Variação (%) -44,64 -2,63 -29,71 -17,77 -6,85 -28,68 -15,99 -21,73 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.24 - Índices MAC para a redução de cem vezes da rigidez do apoio frontal 

	  
Experimentais	  

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic

os
 

1 0,960 0,000 0,002 0,023 0,000 0,000 0,008 0,041 
2 0,000 0,994 0,071 0,137 0,039 0,039 0,032 0,000 
3 0,000 0,030 0,918 0,827 0,001 0,001 0,122 0,000 
4 0,000 0,063 0,909 0,835 0,003 0,003 0,091 0,000 
5 0,000 0,007 0,000 0,051 0,971 0,971 0,003 0,000 
6 0,000 0,194 0,459 0,642 0,421 0,421 0,019 0,000 
7 0,346 0,093 0,012 0,003 0,142 0,142 0,474 0,223 
8 0,027 0,000 0,015 0,029 0,000 0,000 0,308 0,154 
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Figura A.12 - Gráfico comparativo das frequências após a redução de cem 
vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio traseiro aumentada duas vezes 

Frequências  

Tabela A.25 – Comparação das frequências para o aumento de duas vezes da rigidez do apoio traseiro 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,15 1,52 1,89 2,13 2,49 2,68 2,94 3,59 

Variação (%) 2,68 0,00 8,00 8,12 0,40 1,13 0,00 0,00 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.26 - Índices MAC para o aumento de duas vezes da rigidez do apoio traseiro 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,007 0,019 0,000 0,000 0,065 0,227 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,001 0,000 0,857 0,743 0,002 0,002 0,154 0,000 
4 0,009 0,005 0,220 0,002 0,373 0,373 0,067 0,015 
5 0,000 0,002 0,002 0,063 0,957 0,957 0,007 0,000 
6 0,000 0,005 0,792 0,593 0,042 0,042 0,191 0,000 
7 0,067 0,592 0,091 0,159 0,030 0,030 0,132 0,025 
8 0,131 0,000 0,001 0,009 0,000 0,000 0,541 0,886 
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Figura A.13 - Gráfico comparativo das frequências após o aumento de duas 
vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio traseiro aumentada cinco vezes 

Frequências 

Tabela A.27 - Comparação das frequências para o aumento de cinco vezes da rigidez do apoio traseiro 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,16 1,52 1,91 2,38 2,50 2,75 2,94 3,60 

Variação (%) 3,57 0,00 9,14 20,81 0,81 3,77 0,00 0,28 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.28 - Índices MAC para o aumento de cinco vezes da rigidez do apoio traseiro 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,009 0,018 0,000 0,000 0,062 0,233 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,006 0,000 0,789 0,750 0,004 0,004 0,124 0,000 
4 0,013 0,001 0,032 0,294 0,392 0,392 0,002 0,009 
5 0,000 0,002 0,002 0,030 0,961 0,961 0,002 0,000 
6 0,000 0,009 0,794 0,642 0,002 0,002 0,216 0,000 
7 0,254 0,450 0,056 0,076 0,026 0,026 0,000 0,106 
8 0,130 0,000 0,001 0,008 0,000 0,000 0,535 0,901 
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Figura A.14 - Gráfico comparativo das frequências após o aumento de cinco 
vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio traseiro aumentada dez vezes 

Frequências  

Tabela A.29 - Comparação das frequências para o aumento de dez vezes da rigidez do apoio traseiro 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,16 1,52 1,92 2,44 2,52 2,82 2,95 3,60 

Variação (%) 3,57 0,00 9,71 23,86 1,61 6,42 0,34 0,28 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.30 - Índices MAC para o aumento de dez vezes da rigidez do apoio traseiro 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,009 0,018 0,000 0,000 0,061 0,235 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,008 0,000 0,767 0,749 0,004 0,004 0,116 0,000 
4 0,018 0,001 0,003 0,198 0,440 0,440 0,001 0,007 
5 0,000 0,003 0,040 0,000 0,925 0,925 0,001 0,000 
6 0,000 0,024 0,732 0,607 0,001 0,001 0,238 0,000 
7 0,001 0,614 0,190 0,257 0,042 0,042 0,046 0,001 
8 0,130 0,000 0,002 0,008 0,000 0,000 0,530 0,908 
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Figura A.15 - Gráfico comparativo das frequências após o aumento de dez vezes da 
rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio traseiro aumentada vinte e cinco vezes 

Frequências 

Tabela A.31 - Comparação das frequências para o aumento de vinte e cinco vezes da rigidez do apoio traseiro 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,17 1,52 1,92 2,46 2,54 2,88 2,95 3,60 

Variação (%) 4,46 0,00 9,71 24,87 2,42 8,68 0,34 0,28 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.32 - Índices MAC para o aumento de vinte e cinco vezes da rigidez do apoio traseiro 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,010 0,017 0,000 0,000 0,060 0,236 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,008 0,000 0,756 0,748 0,005 0,005 0,113 0,000 
4 0,021 0,001 0,000 0,157 0,457 0,457 0,005 0,005 
5 0,000 0,003 0,144 0,025 0,814 0,814 0,016 0,000 
6 0,000 0,095 0,556 0,447 0,002 0,002 0,269 0,000 
7 0,007 0,523 0,392 0,449 0,053 0,053 0,012 0,005 
8 0,129 0,000 0,002 0,008 0,000 0,000 0,527 0,913 
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Figura A.16 - Gráfico comparativo das frequências após o aumento de vinte e cinco 

vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio traseiro aumentada cinquenta vezes 

Frequências 

Tabela A.33 - Comparação das frequências para o aumento de cinquenta vezes da rigidez do apoio traseiro 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,17 1,52 1,92 2,46 2,54 2,90 2,96 3,60 

Variação (%) 4,46 0,00 9,71 24,87 2,42 9,43 0,68 0,28 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.34 - Índices MAC para o aumento de cinquenta vezes da rigidez do apoio traseiro 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,010 0,017 0,000 0,000 0,060 0,236 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,009 0,000 0,752 0,748 0,005 0,005 0,112 0,000 
4 0,021 0,001 0,000 0,149 0,460 0,460 0,006 0,005 
5 0,000 0,003 0,196 0,049 0,757 0,757 0,026 0,000 
6 0,000 0,185 0,398 0,301 0,000 0,000 0,279 0,000 
7 0,006 0,420 0,564 0,594 0,059 0,059 0,000 0,007 
8 0,128 0,000 0,002 0,007 0,000 0,000 0,526 0,915 
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Figura A.17 - Gráfico comparativo das frequências após o aumento de cinquenta vezes 
da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio traseiro aumentada cem vezes 

Frequências 

Tabela A.35 - Comparação das frequências para o aumento de cem vezes da rigidez do apoio traseiro 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,17 1,52 1,92 2,46 2,55 2,91 2,97 3,60 

Variação (%) 4,46 0,00 9,71 24,87 2,82 9,81 1,02 0,28 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.36 - Índices MAC para o aumento de cem vezes da rigidez do apoio traseiro 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,010 0,017 0,000 0,000 0,060 0,236 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,009 0,000 0,751 0,748 0,005 0,005 0,111 0,000 
4 0,022 0,001 0,001 0,145 0,462 0,462 0,007 0,005 
5 0,000 0,003 0,225 0,065 0,725 0,725 0,031 0,000 
6 0,000 0,258 0,291 0,206 0,000 0,000 0,276 0,000 
7 0,006 0,343 0,672 0,677 0,062 0,062 0,003 0,008 
8 0,128 0,000 0,002 0,007 0,000 0,000 0,525 0,916 
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Figura A.18 - Gráfico comparativo das frequências após o aumento de cem 
vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio traseiro reduzida duas vezes 

Frequências 

Tabela A.37 - Comparação das frequências para redução para metade da rigidez do apoio traseiro 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

1,05 1,52 1,51 1,94 2,48 2,62 2,94 3,59 

Variação (%) -6,25 0,00 -13,71 -1,52 0,00 -1,13 0,00 0,00 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.38 - Índices MAC para a redução para metade da rigidez do apoio traseiro 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,001 0,027 0,000 0,000 0,081 0,170 
2 0,000 0,993 0,069 0,136 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,001 0,579 0,557 0,650 0,036 0,036 0,007 0,001 
4 0,001 0,000 0,890 0,650 0,009 0,009 0,197 0,000 
5 0,000 0,002 0,007 0,080 0,950 0,950 0,010 0,000 
6 0,000 0,005 0,725 0,491 0,134 0,134 0,162 0,000 
7 0,038 0,613 0,081 0,145 0,029 0,029 0,124 0,013 
8 0,133 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,550 0,859 
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Figura A.19 - Gráfico comparativo das frequências após a redução de duas vezes 

da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio traseiro reduzida cinco vezes 

Frequências 

Tabela A.39 - Comparação das frequências para redução de cinco vezes da rigidez do apoio traseiro 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

0,87 1,52 1,34 1,92 2,48 2,59 2,94 3,59 

Variação (%) -22,32 0,00 -23,43 -2,54 0,00 -2,26 0,00 0,00 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.40 - Índices MAC para a redução de cinco vezes da rigidez do apoio traseiro 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,004 0,031 0,000 0,000 0,082 0,077 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,041 0,041 0,032 0,000 
3 0,005 0,351 0,458 0,525 0,030 0,030 0,000 0,002 
4 0,001 0,000 0,889 0,661 0,007 0,007 0,195 0,000 
5 0,000 0,002 0,010 0,091 0,943 0,943 0,012 0,000 
6 0,000 0,006 0,649 0,402 0,228 0,228 0,138 0,000 
7 0,032 0,616 0,088 0,154 0,028 0,028 0,116 0,011 
8 0,133 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,554 0,845 
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Figura A.20 - Gráfico comparativo das frequências após a redução de cinco 
vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio traseiro reduzida dez vezes 

Frequências 

Tabela A.41 - Comparação das frequências para redução de dez vezes da rigidez do apoio traseiro 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

0,72 1,52 1,30 1,91 2,48 2,57 2,94 3,59 

Variação (%) -35,71 0,00 -25,71 -3,05 0,00 -3,02 0,00 0,00 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.42 - Índices MAC para a redução de dez vezes da rigidez do apoio traseiro 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,010 0,030 0,000 0,000 0,075 0,041 
2 0,000 0,992 0,070 0,137 0,042 0,042 0,032 0,000 
3 0,004 0,428 0,187 0,249 0,031 0,031 0,033 0,002 
4 0,001 0,000 0,889 0,664 0,006 0,006 0,193 0,000 
5 0,000 0,002 0,017 0,107 0,933 0,933 0,016 0,000 
6 0,000 0,007 0,533 0,288 0,366 0,366 0,105 0,000 
7 0,028 0,617 0,097 0,165 0,027 0,027 0,108 0,009 
8 0,133 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,555 0,836 
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Figura A.21 - Gráfico comparativo das frequências após a redução de dez vezes da 
rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio traseiro reduzida vinte e cinco vezes 

Frequências 

Tabela A.43 - Comparação das frequências para redução de vinte e cinco vezes da rigidez do apoio traseiro 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

0,55 1,52 1,28 1,89 2,47 2,53 2,94 3,58 

Variação (%) -50,89 0,00 -26,86 -4,06 -0,40 -4,53 0,00 -0,28 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.44 - Índices MAC para a redução de vinte e cinco vezes da rigidez do apoio traseiro 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,014 0,029 0,000 0,000 0,068 0,024 
2 0,000 0,993 0,070 0,137 0,042 0,042 0,032 0,000 
3 0,002 0,431 0,055 0,096 0,029 0,029 0,084 0,001 
4 0,001 0,000 0,888 0,667 0,004 0,004 0,190 0,000 
5 0,000 0,001 0,047 0,160 0,892 0,892 0,028 0,000 
6 0,000 0,007 0,268 0,088 0,674 0,674 0,041 0,000 
7 0,025 0,617 0,112 0,181 0,026 0,026 0,098 0,008 
8 0,133 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,558 0,825 
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Figura A.22 - Gráfico comparativo das frequências após a redução de vinte e cinco 
vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio traseiro reduzida cinquenta vezes 

Frequências 

Tabela A.45 - Comparação das frequências para redução de cinquenta vezes da rigidez do apoio traseiro 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

0,45 1,52 1,27 1,87 2,45 2,51 2,94 3,58 

Variação (%) -59,82 0,00 -27,43 -5,08 -1,21 -5,28 0,00 -0,28 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAC 

Tabela A.46 - Índices MAC para a redução de cinquenta vezes da rigidez do apoio traseiro 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,016 0,028 0,000 0,000 0,065 0,018 
2 0,000 0,993 0,070 0,137 0,043 0,043 0,032 0,000 
3 0,002 0,422 0,021 0,051 0,029 0,029 0,107 0,001 
4 0,001 0,000 0,887 0,668 0,004 0,004 0,188 0,000 
5 0,000 0,000 0,129 0,267 0,785 0,785 0,055 0,000 
6 0,000 0,005 0,089 0,005 0,874 0,874 0,007 0,000 
7 0,022 0,616 0,123 0,194 0,025 0,025 0,091 0,007 
8 0,133 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 0,561 0,816 
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Figura A.23 - Gráfico comparativo das frequências após a redução de cinquenta 
vezes da rigidez do apoio 
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Rigidez do apoio traseiro reduzida cem vezes 

Frequências 

Tabela A.47 - Comparação das frequências para redução de cem vezes da rigidez do apoio traseiro 

 
Modos 

Frequências 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modelo Numérico Inicial 
(Hz) 

1,12 1,52 1,75 1,97 2,48 2,65 2,94 3,59 

Modelo Numérico 
Rigidez alterada (Hz) 

0,38 1,52 1,27 1,84 2,42 2,49 2,94 3,57 

Variação (%) -66,07 0,00 -27,43 -6,60 -2,42 -6,04 0,00 -0,56 

Experimentais (Hz) 1,27 1,64 2,00 2,78 3,17 3,39 3,56 4,10 

Gráfico de comparação frequências experimentais com modelo numérico alterado 
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Tabela A.48 - Índices MAC para a redução de cem vezes da rigidez do apoio traseiro 

	  
Experimentais	  

	    
1 2 3 4 5 6 7 8 

N
um

ér
ic
os
	  

1 0,960 0,000 0,018 0,027 0,000 0,000 0,063 0,015 
2 0,000 0,993 0,069 0,138 0,044 0,044 0,032 0,000 
3 0,002 0,410 0,006 0,027 0,028 0,028 0,124 0,001 
4 0,001 0,000 0,885 0,666 0,003 0,003 0,185 0,000 
5 0,000 0,000 0,309 0,441 0,561 0,561 0,103 0,000 
6 0,000 0,003 0,021 0,006 0,943 0,943 0,000 0,000 
7 0,021 0,613 0,136 0,208 0,024 0,024 0,085 0,007 
8 0,133 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,564 0,804 
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Figura A.24 - Gráfico comparativo das frequências após a redução de cem vezes 
da rigidez do apoio 


