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RESUMO 

 
 

LIGAÇÕES SEMIRRÍGIDAS NA ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS TRELIÇADAS 

 
 

AUTOR: Luiz Guilherme Grotto 
ORIENTADOR: João Kaminski Junior 

COORIENTADOR: Marco Antônio Silva Pinheiro 
 
 

Torres metálicas treliçadas são dimensionadas no Brasil para suportar o peso próprio, 
o peso de cabos ou equipamentos que sustentam e principalmente a ação do vento. 
No entanto, mesmo ações dinâmicas de baixa intensidade podem levar uma estrutura 
deste tipo ao colapso, quando a frequência da excitação for muito próxima a uma das 
frequências naturais de vibração da torre. Quando isto ocorre, a estrutura entra em 
ressonância e as amplitudes dos deslocamentos aumentam significativamente. Uma 
das maneiras de controlar as amplitudes e evitar que a estrutura entre em colapso é 
aumentar seu amortecimento, fazendo com que a energia induzida pela ação 
dinâmica possa ser dissipada mais rapidamente. Para avaliar a resposta da estrutura 
frente a esses carregamentos é necessário um modelo mecânico que represente a 
realidade. O presente trabalho traz um estudo numérico e experimental acerca do 
assunto, avaliando as propriedades dinâmicas de uma estrutura treliçada de alumínio. 
As frequências naturais e o amortecimento são avaliados experimentalmente através 
da aplicação de impactos no modelo. A flexibilidade das ligações da estrutura é 
alterada através da mudança do torque aplicado nos parafusos e com a introdução de 
anéis de borracha entre os perfis que compõem o modelo. São utilizados 
acelerômetros e programas de computador para medir, receber e processar a 
resposta dinâmica da estrutura. Deste modo são determinadas as primeiras 
frequências naturais de vibração e o amortecimento da estrutura, este último calculado 
pelo decremento logarítmico. As mesmas propriedades são avaliadas em um modelo 
numérico computacional, na qual as mesmas condições da etapa experimental são 
aplicadas com auxílio de um programa de elementos finitos e um programa de 
integração direta utilizando diferenças finitas centrais. Foi observado que a introdução 
de elementos flexíveis aumentou a taxa de amortecimento da estrutura a ponto de 
reduzir a frequência natural de vibração. Além disso, identificou-se que a alteração no 
torque não provocou uma variação significante nas propriedades dinâmicas da 
estrutura sem anéis de borracha nas ligações, pois não foi observado deslizamento 
entre os perfis. 
 
 
Palavras-chave: Análise dinâmica. Estrutura metálica treliçada. Amortecimento. 
Ligações semirrígidas. 

 
  



  



ABSTRACT 

 
 

SEMI-RIGID CONNECTIONS IN DYNAMIC ANALYLIS OF LATTICE 
STRUCTURES 

 
 

AUTHOR: Luiz Guilherme Grotto 
ADVISOR: João Kaminski Junior 

CO-ADVISOR: Marco Antônio Silva Pinheiro 
 
 

In Brazil, lattice metalic towers are dimensioned to support their own weight, weight of 
cables or equipments that they have and mainly Wind load. But, even low-intensity 
dynamic actions can bring such a structure to collapse when excitation frequency is 
very close to one of tower's natural vibration frequencies. When this occurs, structure 
goes into resonance and amplitudes of displacements increase significantly. One of 
ways of controlling amplitudes and prevent a structure from collapsing is to increase 
its damping, so that energy induced by dynamic load can be dissipated more quickly. 
In order to evaluate response of structure to these loads, a mechanical model that 
represents reality is necessary. This work presents a numerical and experimental study 
about subject, evaluating dynamic properties of a lattice structure of aluminum. Natural 
frequencies and damping are evaluated experimentally by applying impacts to model. 
Flexibility of frame connections is changed by changing torque applied to screws and 
by inserting rubber rings between profiles that make up model. Accelerometers and 
computer programs are used to measure, receive, and process dynamic response of 
structure. In this way, first natural frequencies of vibration and damping behavior of 
structure are determined, latter calculated by logarithmic decrement. Same properties 
are evaluated in a computational numerical model, where same conditions of 
experimental stage are applied with aid of a finite element program and a direct 
integration program using central finite differences. It was observed that introduction 
of flexible elements increased damping rate of structure to the point of reducing natural 
frequency of vibration. In addition, it was identified that change in torque did not cause 
a significant change in dynamic properties of structure without rubber rings in 
connections, since no slip was observed between profiles. 
 
 
 
Keywords: Dynamic analysis. Lattice structure. Damping behavior. Semi-rigid 
connection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Recentes avanços da tecnologia motivam a construção de estruturas cada vez 

mais altas e esbeltas, que tenham mais segurança e qualidade no material 

empregado. Destacam-se neste contexto torres de transmissão de energia elétrica e 

torres para o suporte de antenas de telecomunicação e radiofrequência, cada uma 

sustentando o peso de cabos e antenas, além de seu peso próprio. 

As torres treliçadas de aço são as mais utilizadas no Brasil pelas vantagens 

que propiciam, como por exemplo, grande resistência, peso reduzido, economia de 

material e custo, facilidade de montagem e desmontagem e sustentabilidade. Em 

relação a esta, as peças podem ser reutilizadas em outras estruturas ou até mesmo 

utilizadas como matéria prima para a produção de novas peças. 

O dimensionamento de uma torre metálica treliçada é feito para que esta venha 

a suportar seu próprio peso, o peso de cabos e equipamentos e, principalmente, a 

ação do vento. Usualmente, as torres projetadas são esbeltas e, em sua maioria, 

possuem frequências naturais de vibração na faixa de 0,5Hz e 5Hz, conforme Taylor 

(1970 apud CARRIL JR., 2000). A ação do vento tem maior energia nas frequências 

abaixo de aproximadamente 1Hz e, caso a estrutura tenha sua frequência natural 

abaixo de 1 ou 2 Hz, torna mais importante a análise da resposta dinâmica da mesma 

(Carril Jr., 2000). 

Mesmo ações dinâmicas de baixa intensidade podem levar uma estrutura ao 

colapso. Para isso, basta que a frequência da excitação seja aproximadamente igual 

a uma das frequências naturais de vibração da estrutura. Quando isso ocorre, as 

amplitudes de deslocamento aumentam significativamente e a estrutura entra em 

ressonância com a ação dinâmica. 

Uma das maneiras de evitar que a estrutura entre em colapso é tentar minimizar 

ou controlar as amplitudes de deslocamento por meio de amortecedores. Os 

amortecedores dissipam rapidamente a energia que a ação dinâmica induz, limitando 

os deslocamentos e evitando a ruina integral ou parcial da estrutura. Em termos 

físicos, o amortecedor não elimina a frequência natural da estrutura, mas altera seu 

valor de maneira que o sistema passe a ter novas frequências naturais, distantes da 

faixa que é considerada crítica para a situação em que a estrutura está exposta. 
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Para estruturas sujeitas a ações dinâmicas relevantes, há vários softwares 

comerciais de cálculo estrutural com base no método dos elementos finitos que fazem 

análise das frequências naturais e modos de vibração. Para estruturas mais 

complexas, nas quais singularidades na estrutura possuem parte considerável na 

resposta, uma análise experimental aliada a um estudo numérico é de grande 

importância, pois reflete com maior precisão os resultados desejados do modelo. 

Quanto mais próximo o modelo estudado da situação em que a estrutura está exposta, 

mais preciso são os resultados esperados, em termos de deslocamentos ou esforços 

internos, por exemplo. 

Para avaliar a resposta da estrutura é necessário um modelo mecânico que 

represente a realidade. Como estudar um modelo em escala real é relativamente difícil 

devido ao custo de montagem e espaço em um laboratório, modelos de tamanho 

reduzido facilitam a obtenção de resultados e tornam a análise mais rápida e de baixo 

custo financeiro. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo principal do trabalho consiste em analisar, numérica e 

experimentalmente, uma estrutura treliçada de alumínio, a fim de determinar as suas 

características dinâmicas, ou seja, as primeiras frequências naturais e os respectivos 

modos de vibração, além do amortecimento, alterando as características das ligações 

com a introdução de anéis de borracha. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos são descritos a seguir: 

a) Definição das propriedades mecânicas dos anéis de borracha utilizados 

entre os perfis nas ligações parafusadas entre as barras da estrutura 

treliçada. 

b) Analisar experimentalmente a estrutura metálica treliçada com a introdução 

de anéis de borracha nas suas ligações, com diferentes torques de aperto 
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dos parafusos, e sem os anéis de borracha, a fim de obter as características 

dinâmicas da estrutura. 

c) Analisar, numericamente, a estrutura sob as mesmas condições do estudo 

experimental. 

d) Fazer uma análise comparativa entre os resultados obtidos 

experimentalmente e os obtidos numericamente, para todos os casos 

estudados. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Nos últimos anos, com a expansão do sistema de transmissão de energia 

elétrica no Brasil, ocorreu um aumento no número de torres construídas trazendo 

consigo o desafio dos projetistas desse tipo de estrutura: a necessidade de fazer 

melhor uso de materiais, diminuindo os custos de fabricação e montagem e 

aumentando a segurança que as torres devem ter pois a sua ruína pode causar 

enormes prejuízos, seja com a interrupção da transmissão de energia, rádio, TV ou 

de internet. Além disso, a necessidade da construção destas estruturas próximas ou 

dentro de grandes centros urbanos podem ocasionar fatalidades. 

Nas torres metálicas treliçadas mais altas e esbeltas cujo dimensionamento 

depende, principalmente, da ação do vento, a análise dinâmica é de suma 

importância. Segundo Almeida (2010), tem se tornado mais usual, pois é 

imprescindível para a quantificação das características dinâmicas, além de 

informações sobre a integridade dos elementos e, com as estruturas cada vez mais 

altas, os perigos se tornam cada vez mais evidentes. 

Um dos exemplos de acidente com torres metálicas de transmissão de energia 

citado por Carril Jr. (2000), ocorreu entre as cidades de Foz do Iguaçu e Ivaiporã, 

quando dez torres colapsaram em razão de rajadas de vento, as quais alcançaram 

130 km/h. Outros acidentes com torres também são citados por Blessmann (1986). 

Com a finalidade de evitar acidentes envolvendo torres, estudos como ao que 

se propõe este trabalho devem ser desenvolvidos para uma melhor compreensão do 

comportamento dinâmico desse tipo de estrutura. É necessária uma análise dinâmica 

refinada feita sobre resultados obtidos de softwares aliada a uma análise 

experimental, em laboratório ou em campo, ambas simulando as situações em que a 

estrutura estará submetida in loco. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho é composto por cinco capítulos. O primeiro capítulo discorre sobre 

a introdução, apresentando algumas considerações iniciais, motivação e objetivos. 

No capítulo dois é apresentada a revisão bibliográfica, composta por um breve 

histórico dos estudos desenvolvidos na área, complementado por estudos atuais no 

tema da pesquisa. 

No capítulo três é apresentada a metodologia, composta pela definição da 

estrutura, determinação das propriedades dos materiais utilizados, no qual são 

analisados os anéis de borracha e os perfis utilizados na estrutura, o estudo 

experimental, em que é analisado o modelo da estrutura frente à ação imposta sob as 

condições de diferentes torques aplicados nos parafusos e presença ou não de anéis 

de borracha nas ligações e o estudo numérico, no qual é realizada uma simulação 

numérica da estrutura sob as mesmas condições do estudo experimental. 

Ainda, no capítulo três, são explicadas como são feitas as avaliações 

experimentais das características dinâmicas do modelo, das propriedades dos anéis 

de borracha e dos perfis, bem como os equipamentos e softwares usados. 

No capítulo quatro são apresentados os resultados do estudo realizado, além 

de uma discussão acerca dos mesmos, comparando entre si a influência da mudança 

de torque e da inserção dos elementos flexíveis nas ligações. 

No capítulo cinco são apresentadas as conclusões do trabalho, além de 

sugestões de estudos adicionais para complementar o tema da pesquisa. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O crescimento da população, a vontade de morar próximo do local de trabalho 

e a falta de espaço nos grandes centros urbanos são os principais motivos para o 

aumento na altura dos novos projetos de edificações. O fator econômico também tem 

grande influência nessa tendência, com o emprego de novos materiais e 

desenvolvimento de novas técnicas construtivas com a finalidade de maximizar lucros. 

Em decorrência disso, as estruturas se tornam cada vez mais altas e esbeltas e menos 

rígidas, fazendo com que estas fiquem mais vulneráveis aos efeitos de vibração. 

Embora grande parte dos dimensionamentos na engenharia seja feita com 

cargas estáticas, o efeito dinâmico aleatório presente em problemas, como terremotos 

e ventos aplicados a estruturas esbeltas, a ação de carros em movimento passando 

por pontes ou também vibrações impostas por máquinas em lajes, obrigaram uma 

evolução nos cuidados ao se calcular uma estrutura. 

Com o avanço da tecnologia e melhorias na capacidade de processamento dos 

computadores, novos softwares são capazes de resolver problemas estruturais dos 

mais diferentes tipos de estruturas de maneira mais precisa, fornecendo assim 

resultados mais próximos à realidade. 

Em edifícios mais altos e esbeltos, a ação do vento é o mais recorrente efeito 

gerador de oscilações, podendo causar de pequenos desconfortos ao usuário até 

danos à estrutura. Por este motivo, torna-se cada vez mais importante um estudo 

dinâmico na idealização dos projetos, não somente atentando ao empreendimento em 

si, mas também avaliando os efeitos da presença da nova estrutura nas edificações 

vizinhas. 

Algumas estruturas conseguem, através de seu amortecimento próprio, 

dissipar a energia que lhes é imposta pelo meio e não sofrem com os efeitos da 

vibração. Contudo, outras estruturas não têm essa capacidade e precisam de 

alterações na sua concepção, sendo muitas vezes o custo de modificação dos 

projetos para assegurar a segurança e o conforto dos usuários alto ou inviável. 

Para estes casos, são utilizados dispositivos que asseguram o aumento do 

amortecimento, estabilizando a estrutura de maneira a evitar danos mais severos e 

tendo um custo de implementação mais baixo: os atenuadores. 

O emprego de atenuadores tem como objetivo reduzir amplitude de 

deslocamento da estrutura quando submetida a uma vibração forçada. Além disso, os 
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atenuadores possibilitam uma troca de energia, recebendo a energia mecânica da 

estrutura excitada e devolvendo a estrutura uma parcela muito menor, de modo que, 

com o mínimo de ciclos possíveis, a vibração cesse. 

A classificação dos atenuadores, segundo Kareem et al. (1999), pode ser 

dividida, de forma simplificada, em atenuadores ativos e passivos. 

Atenuadores ativos são aqueles que necessitam de informações sobre a 

estrutura e sobre as ações externas que estão atuando nela. Esse atenuador se 

adapta em função da variação das forças impostas, atuando de maneira mais ou 

menos intensa, dependendo da medição da ação externa que excita a estrutura. 

Precisa ainda ser alimentado por energia, estando sujeito a problemas operacionais 

caso o fornecimento seja interrompido. O principal exemplo de atenuador ativo é o 

amortecedor de massa ativo (Active Mass Damper – AMD), aplicado, por exemplo, 

nos edifícios Herbis Osaka e Hanku Chayamachi Building, ambos na cidade de Osaka, 

Japão. 

Outra maneira de dissipar com mais rapidez a energia proveniente de uma 

excitação inicial é o uso de atenuadores passivos, que agem em conjunto com a 

estrutura, sem necessitar de informações sobre ação que está sendo imposta e nem 

dependendo de consumo de energia para estar ligado. Moutinho (2007) explica que, 

quando introduzido, o atenuador passivo induz uma compensação de fase ao 

movimento do sistema, diminuindo as amplitudes enquanto liberam a energia 

armazenada. 

Hitchcock et al (1999) e Shum (2015) apresentaram em seus trabalhos a 

influência de atenuadores passivos no amortecimento da estrutura frente a ação do 

vento, mostrando a eficácia do sistema de amortecimento nos modelos estudados. 

Dois exemplos de atenuadores passivos são o amortecedor por atrito e o 

amortecedor viscoso, sendo que no primeiro a dissipação de energia ocorre por 

deslizamento cisalhante entre superfícies e, no segundo, a dissipação ocorre pela 

resistência que o meio ou elementos adicionais impõe ao movimento oscilatório. 

A eficiência de amortecedores por atrito foi observada por Miguel (2002), em 

que o deslocamento máximo no topo e o esforço cortante máximo na base, 

considerando os terremotos de Caucete e de Loma Prieta, foram reduzidos, para 

alguns casos, aproximadamente pela metade. 

O amortecimento viscoso pode ser realizado de diferentes maneiras. Pela 

adição de sistemas com mais massa, como por exemplo, amortecedores de massa 
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sintonizada que, conforme o estudo de Czarnobay (2006), é um sistema eficiente para 

controle de vibrações, especialmente para os casos de ressonância. 

Outra maneira de promover o amortecimento viscoso é pela inserção de 

elementos com boa capacidade de dissipação de energia como amortecedores 

viscosos ou visco elásticos. Fruet (2005), em seu estudo sobre amortecedores visco 

elásticos, mostrou que, sob certas condições, têm eficiência maior que dissipadores 

metálicos e por atrito, além de um menor custo para fabricação. Das et al (2013) 

também mostram um bom ganho de amortecimento utilizando elastômeros fabricados 

com óleo de linhaça, com potencial para futuras aplicações em sistemas de controle 

de vibrações indesejadas. 

Em prédios, os principais motivos para aplicação de amortecedores viscosos é 

a ação do vento e dos sismos. Um exemplo é o prédio residencial Shin Kong Life 

Tower, em Taipei, Taiwan, o terceiro prédio mais alto do país, com 245 metros de 

altura. Nele foram instalados 108 amortecedores viscosos para dissipar a energia 

proveniente de sismos que ocorrem na região. Outro exemplo é o prédio residencial 

432 Park Avenue, localizado em Manhattan, NY, EUA, inaugurado em 2015. A 

estrutura tem 426 metros de altura e foram instalados 16 amortecedores viscosos para 

promover conforto aos ocupantes durante tempestades. 

Em pontes, um exemplo é a Millenium Bridge, localizada em Londres, 

Inglaterra. Após a sua inauguração, a frequência dos passos dos muitos pedestres 

que caminhavam na passarela provocava grandes amplitudes de deslocamento, tanto 

vertical quanto horizontal. Para evitar o desconforto do pedestre e problemas na 

estrutura, foram instalados 37 amortecedores com a finalidade de reduzir as 

amplitudes de deslocamento para aproximadamente zero. Mais aplicações de 

amortecedores podem ser vistas em Taylor Devices inc (2018). 

Os cuidados com os efeitos de vibração não se limitam somente a grandes 

prédios e pontes. Torres de radiofrequência, de telecomunicações ou de transmissão 

de energia também são afetadas pela ação do vento e necessitam de um estudo mais 

específico. Liang et al (2015) estudaram um modelo de torre de transmissão de 

energia em túnel de vento e avaliaram a influência da vibração nas propriedades 

dinâmicas da estrutura. Também estudando torres de transmissão, Takeuchi et al 

(2010) estimaram o amortecimento aerodinâmico da estrutura através de diferentes 

métodos. 
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Para uma maior certeza nos resultados, uma análise experimental, com 

modelos em escala real ou reduzida, pode ser conduzida em paralelo com o estudo 

numérico. Taillon et al (2011) apresentaram uma análise experimental e numérica da 

rigidez e amortecimento de uma seção de uma torre de aço treliçada de transmissão 

de energia, aplicando diferentes intensidades de força e deixando a estrutura vibrar 

livremente após a força ser extinta abruptamente. O autor demonstrou que tanto a 

rigidez quanto o amortecimento estão relacionadas com a carga aplicada.  

Da Silva et al (2005) propuseram uma análise estrutural diferente quanto ao 

comportamento estático e dinâmico de torres de telecomunicações e de transmissão 

de energia. Os autores propuseram uma estrutura formada pela combinação de 

elementos de viga e de treliça, comparando com outras duas estruturas idênticas: 

Uma formada unicamente por elementos de viga e outra formada unicamente por 

elementos de treliça. Dessa forma é possível avaliar a estrutura de uma forma mais 

real. Os resultados apresentaram uma variação grande nos esforços internos da 

estrutura. Entretanto, não houve uma influência significante nos valores das 

frequências naturais da estrutura. 

A avaliação da influência das ligações em uma estrutura nas características 

dinâmicas foi estudada por Chan et al (1994). Os autores propuseram um modelo 

numérico para análise de vibrações de estruturas com ligações semirrígidas 

(utilizando elementos de mola nas extremidades dos elementos estruturais) para 

avaliar o efeito da rigidez das ligações nas características dinâmicas. O estudo 

proposto por Chan se mostrou mais abrangente que os demais métodos existentes e 

com resultados mais precisos em relação aos valores de frequência natural de 

vibração. 

Turker et al (2009) avaliaram, de maneira numérica e experimental, a influência 

da semirrigidez das ligações nas características dinâmicas de algumas estruturas 

através de uma análise modal. Todas as ligações das estruturas foram soldadas. Em 

virtude de a ligação soldada não ter se mostrado totalmente rígida, o estudo numérico 

foi conduzido em um modelo semirrígido, no qual foram inseridas molas rotacionais 

lineares e elásticas. O estudo demostrou que o modelo com ligações semirrígidas 

possui uma maior flexibilidade em relação ao modelo da estrutura com ligações 

consideradas rígidas. Identificou também que houve um decréscimo no valor da 

frequência natural e um aumento nos deslocamentos nodais da estrutura com ligações 

semirrígidas. 
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As mesmas conclusões foram obtidas por Ozturk et al (2005) que elaborou uma 

rotina computacional na qual a matriz de rigidez dos elementos era composta por 

parcelas relativas a semirrigidez da ligação. Os autores utilizaram molas rotacionais 

lineares e elásticas nas ligações e demostraram que houve um decréscimo no valor 

da frequência natural de vibração da estrutura e um aumento nos deslocamentos 

nodais causados pela inclusão dos elementos de mola 

Sekulovic et al (2002) também estudaram os efeitos da flexibilidade e do 

amortecimento causados pela semirrigidez da ligação no comportamento dinâmico de 

estruturas. Os autores utilizaram molas rotacionais não lineares e desenvolveram um 

modelo numérico com comportamento não linear da ligação e não linearidade 

geométrica da estrutura. Neste estudo foi observado que o amortecimento viscoso nas 

ligações pode reduzir consideravelmente o deslocamento e as forças internas da 

estrutura.  

Xu et al (2001) realizaram uma análise modal e sísmica para avaliar a resposta 

dinâmica da estrutura de um edifício com ligações semirrígidas, inserindo materiais 

com boa capacidade de dissipação de energia nas conexões viga pilar. Foram 

idealizadas as conexões aparafusadas em conjunto com materiais de dissipação de 

energia como molas rotacionais e amortecedores. As matrizes da estrutura foram 

geradas por uma combinação de método de elementos finitos e método da rigidez 

direta. Este estudo apontou que existe um ganho no amortecimento, enquanto que a 

resposta da estrutura frente ao sismo (forças internas e deslocamentos laterais) foi 

reduzida se comparada ao resultado da estrutura com ligações rígidas.  

O presente trabalho trata-se de um estudo numérico e experimental sobre a 

influência da semirrigidez das ligações nas características dinâmicas de uma estrutura 

metálica treliçada. O estudo numérico é realizado no software ANSYS® e em uma 

rotina computacional desenvolvida por Kaminski (2007), enquanto o estudo 

experimental é realizado aplicando-se uma força no topo da estrutura, encerrando-a 

de forma repentina e analisando respostas no tempo em termos de aceleração. A 

semirrigidez é representada pela inserção de anéis de borracha nas ligações e pela 

variação dos torques de aperto aplicados nos parafusos. 
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3 METODOLOGIA 

 

A seguir são descritos os procedimentos utilizados para a obtenção das 

respostas no domínio do tempo e da frequência da estrutura com ligações com anéis 

de borracha e sem anéis de borracha e diferentes torques aplicados. Neste item 

também é apresentada a modelagem da estrutura para ambas as configurações de 

ligação e como as características dinâmicas da estrutura são avaliadas 

numericamente e experimentalmente. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA 

 

A estrutura estudada é uma coluna treliçada de quatro faces, composta por 4 

(quatro) barras de montantes, 56 (cinquenta e seis) barras diagonais grandes, 8 (oito) 

barras diagonais pequenas e 8 (oito) barras de topo e de base, ilustrada na Figura 1. 

O treliçamento na estrutura é defasado, tornando-a simétrica nas suas faces 

paralelas. A estrutura possui 76 (setenta e seis) ligações compostas por parafusos e 

porcas ou parafusos, porcas, arruelas e anéis de borracha (o’rings), dependendo do 

tipo de ligação. 

 

Figura 1 – Estrutura treliçada: (a) Estrutura real; (b) Vista lateral 1; (c) Vista lateral 2; 
(d) Vista de topo. 

 

   
(a)                                        (b)                            (c)                    (d) 

Dimensões em centímetros. 
Fonte: Autor 
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A estrutura é formada por perfis cantoneira de abas iguais e o material destes 

perfis é uma liga de alumínio. Os anéis de borracha utilizados nas ligações da 

estrutura são de NBR (Nitrile Butadiene Rubber). Ambos são exibidos na Figura 2. 

 

Figura 2 – Perfil cantoneira e anéis de borracha. 
 

  
 
Fonte: Autor 

 

3.1.1 Propriedades dos materiais 

 

As propriedades geométricas da seção transversal determinadas para os perfis 

cantoneira são: área e momento de inércia à flexão. Já as propriedades mecânicas 

determinadas para o material são: massa específica e módulo de elasticidade 

longitudinal. A esquematização da seção transversal é apresentada na Figura 3. 

 

Figura 3 – Seção transversal do perfil cantoneira. 
 

 
 
Fonte: Autor 
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Para a determinação da área, do momento de inércia à flexão da seção 

transversal em relação aos eixos centroidais e da massa específica do material do 

perfil cantoneira, todas as barras da estrutura são medidas com auxílio de paquímetro 

digital. 

As dimensões da aba (b) e da espessura (t) do perfil são determinadas pela 

média dos valores medidos. Com estes resultados, a área e o momento de inércia à 

flexão da seção transversal do perfil são calculados através das Equação (1) e da 

Equação (2), respectivamente. 

 

A = 2 ∗ b ∗ t − t² (1) 

 

I =
(5 ∗ b4 − 10 ∗ t ∗ b3 + 11 ∗ t2 ∗ b2 − 6 ∗ t3 ∗ b + t4) ∗ t

12 ∗ (2 ∗ b − t)
 (2) 

 

Nas quais: 

b: dimensão da aba do perfil cantoneira; 

t: espessura da aba do perfil cantoneira; 

A: Área da seção transversal do perfil cantoneira; 

I: Momento de inércia à flexão da seção transversal em relação aos eixos 

centroidais. 

 

Com as dimensões das barras determinadas, o volume total da estrutura é 

calculado. A estrutura é pesada e, descontando a massa dos parafusos e porcas 

utilizados (Equação (3)), pode-se determinar a massa específica do material pela 

Equação (4). 

 

M = Mt − 76 ∗ Ml (3) 

ρ =
M

V
 (4) 

 

Nas quais: 

Mt: massa total da estrutura; 

Ml: massa da ligação (porca e parafuso); 

ρ: massa específica do material; 



34 

M: massa total da estrutura descontando parafusos e porcas; 

V: volume total da estrutura. 

 

O módulo de elasticidade longitudinal do material é determinado por meio de 

um ensaio dinâmico, com um conjunto de barras. Para este ensaio são selecionados 

quatro perfis iguais aos da estrutura e destes é tirado uma das abas, tornando a seção 

transversal retangular (Figura 4). 

 

Figura 4 – Barra de seção retangular para determinar o módulo de elasticidade 
longitudinal do material. 

 

 
 
Fonte: Autor 

 

Mediu-se a massa de cada uma das quatro barras em uma balança de precisão. 

Com um paquímetro digital, foram medidos os valores de espessura, largura e 

comprimento. Com estes valores, pode-se calcular a massa específica do material 

pela Equação (5). 

 

ρ =
m

b ∗ t ∗ l
 (5) 

 

Nas quais: 

b: dimensão da base da seção retangular; 

t: dimensão da altura da seção retangular ou espessura da aba do perfil 

cantoneira; 
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l: comprimento da barra; 

m: massa do perfil. 

 

Cada uma das quatro barras é engastada em uma das extremidades e deixada 

livre na outra. Na extremidade livre é fixado um micro acelerômetro unidirecional 

utilizando cera de abelha e então é dado um deslocamento inicial na barra em balanço 

e deixado vibrar livremente (Figura 5). 

 

Figura 5 – Viga engastada para determinação do módulo de elasticidade longitudinal 
do material. 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

Com a resposta obtida, é determinada a primeira frequência natural de vibração 

(ou frequência fundamental) de cada uma das barras. 

Para determinar o módulo de elasticidade longitudinal do material pelo ensaio 

dinâmico, são executados três passos. Inicialmente, o sistema é considerado como 

uma viga em balanço (com uma extremidade engastada e a outra livre), sem 

considerar a massa do micro acelerômetro. Essa análise possibilita a utilização da 

Equação (6) para a determinação da primeira frequência natural (frequência 

fundamental) circular de vibração (em rad/s) de um sistema contínuo de uma viga em 

balanço, determinando assim um módulo de elasticidade longitudinal “inicial” para o 

material das barras (Equação (7)). 
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ω = (βnl)²√
EI

ρAl4
 (6) 

 

Isolando para o módulo de elasticidade na Equação (6), obtém-se: 

 

E =
ω2ρAl4

(βnl)4I
 (7) 

 

Nas quais: 

E: Módulo de elasticidade longitudinal do material; 

ω: Frequência natural circular de vibração da barra em balanço (em rad/s); 

ρ: Massa específica do material; 

A: Área da seção transversal da barra; 

l: Comprimento da barra; 

βnl: Valor relacionado ao tipo de vinculação, ao número da frequência natural e 

ao comprimento da barra; 

I: Momento de inércia à flexão da seção transversal. 

 

Com a obtenção do valor do módulo de elasticidade “inicial” do material das 

barras, o segundo passo é simular numericamente o mesmo sistema da etapa 

anterior. A função dessa modelagem é obter o mesmo valor de frequência de vibração 

do sistema contínuo e, para isso, a discretização da barra deve ser feita de maneira 

adequada. 

O programa utilizado nesta simulação é o ANSYS® e, para cada segmento da 

discretização, é utilizado o elemento BEAM4, com os valores das propriedades 

geométricas (área e momento de inércia à flexão) e do material (massa específica e 

módulo de elasticidade longitudinal) obtidos anteriormente. O objetivo deste segundo 

passo é comparar o resultado da frequência natural da barra, obtida a partir do modelo 

numérico (Figura 6) com o valor analítico da frequência fundamental da barra obtido 

da análise experimental (Figura 5). 
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Figura 6 – Barra para o estudo numérico. 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

Após a modelagem da viga em balanço e a verificação dos valores numérico e 

analítico da frequência fundamental da barra, o terceiro passo consiste em adicionar 

um elemento de massa na extremidade livre da viga, com massa igual ao valor da 

massa do micro acelerômetro utilizado no ensaio da primeira etapa. O elemento de 

massa no programa ANSYS® é o MASS21. Naturalmente, adicionando-se uma 

massa na estrutura, a frequência fundamental diminui e, para igualar com a frequência 

obtida na primeira etapa, calibra-se o valor do módulo de elasticidade longitudinal (E). 

O valor do módulo de elasticidade longitudinal para que a frequência 

fundamental da estrutura modelada com uma massa na extremidade livre se iguale a 

frequência fundamental obtida no primeiro passo é considerado como o módulo de 

elasticidade longitudinal (E) do material utilizado nas barras da estrutura. 

Para corroborar o resultado obtido através da calibração, o módulo de 

elasticidade longitudinal é determinado também pela equação analítica de uma viga 

em balanço com uma massa posicionada na extremidade livre (Equação (8)). A 

Equação (8) é deduzida por Miguel (2009). 

 

cos(βl) cosh(βl) +
mm

ρAl
βl cos(βl) sinh(βl) −

mm

ρAl
βl sin(βl) cosh(βl) = −1 (8) 

 

Na qual mm é o valor da massa, em quilogramas, do micro acelerômetro 

utilizado no ensaio. Resolvendo a Equação (8) para βl, o valor obtido é utilizado na 

Equação (7) e é então determinado o módulo de elasticidade longitudinal do material 

pela média dos valores obtidos para cada uma das quatro barras.  

Os coeficientes de rigidez de interesse nos anéis de borracha são: rigidez à 

compressão e rigidez ao cisalhamento. Para avaliar a rigidez à compressão foram 

realizadas medições em cinco anéis aleatoriamente escolhidos. 
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A rigidez à compressão é determinada através de um ensaio em uma prensa e 

consiste em aplicar uma força de compressão e aumentá-la lentamente, medindo o 

deslocamento (encurtamento) do anel de borracha com o auxílio de um relógio 

comparador. Com os dados obtidos, é traçada uma curva que relaciona a força de 

compressão com o deslocamento do anel. 

Paralelamente, dois perfis são unidos por uma ligação semelhante a 

encontrada nas ligações da estrutura (Figura 7). 

Neles são aplicados os três torques definidos no item 3.2 e, para cada caso, é 

medido quanto o anel de borracha é comprimido. Para uma maior precisão nos 

resultados, esta análise é repetida por mais quatro vezes com outros perfis e outros 

anéis de borracha. 

 

Figura 7 – Conjunto com os mesmos componentes das ligações da estrutura: (a) Anel 
de borracha indeformado; (b) Anel de borracha deformado por um dos torques. 

 

  
                       (a)                                       (b) 

Fonte: Autor 

 

O cálculo da espessura do anel depois de comprimido é realizado somando o 

valor da espessura do anel de borracha indeformado, dos perfis cantoneira e das 

arruelas e descontando a espessura de toda a ligação com o anel de borracha 

comprimido em um dos torques estudados. Desse modo: 

 

Δe = 2 ∗ e + 2 ∗ earr + eanel − etot,1;2;3 (9) 
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Na qual: 

Δe: Variação na espessura do anel de borracha; 

e: Espessura da aba do perfil cantoneira; 

earr: Espessura da arruela; 

eanel: Espessura do anel de borracha; 

etot,1;2;3: Espessura do conjunto com um dos torques aplicados. 

 

Com os valores do quanto variou a espessura do anel de borracha em 

consequência do aperto do parafuso em cada torque e com a curva resultante do 

ensaio de compressão é possível determinar a rigidez à compressão do anel, que 

deve ser utilizada no modelo numérico para cada configuração de torque. 

A rigidez ao cisalhamento é determinada por uma calibração no modelo 

numérico da estrutura, variando seu valor até que a frequência natural de vibração 

obtida numericamente seja igual a obtida experimentalmente. 

 

3.2 ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

Para este estudo, a avaliação das frequências naturais, modos de vibração e 

amortecimento são feitas por um ensaio de vibração livre, com a aplicação de uma 

carga no topo da estrutura, que cessa abruptamente. 

Como este estudo visa avaliar o efeito da semirrigidez nas ligações, introduzida 

pelos anéis de borracha e pelo seu torque de aperto, na resposta dinâmica da 

estrutura, três torques de aperto foram definidos para serem aplicados nos parafusos 

em todas as ligações na estrutura. Os torques utilizados são de 1 Nm, 2 Nm e 3 Nm, 

aplicados por um torquímetro axial. 

O ensaio consiste em aplicar uma carga horizontal no topo dos dois montantes 

da estrutura, através de um peso de 20 kg. Depois que a estrutura se deforma, o cabo 

que prende o peso na estrutura é cortado, de maneira que a carga horizontal é 

abruptamente interrompida e a estrutura vibra livremente. Detalhes do ensaio são 

apresentados na Figura 8. 

Para aquisição dos dados (com taxa de amostragem de 8196 Hz), 4 (quatro) 

acelerômetros unidirecionais, fixados na estrutura com cera de abelha, captam as 

acelerações durante todo o período do ensaio e enviam este sinal para o 

condicionador de sinais, que por sua vez envia o sinal para o computador. O programa 
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utilizado para a análise dos dados é o PULSE, em suas diferentes extensões (Time 

Data Recorder, PULSE Reflex, Time Edit and Analysis, Labshop). 

Como já apresentado, o modelo estudado não é duplamente simétrico, então a 

estrutura foi analisada em ambas as direções, as quais foram nomeadas conforme os 

eixos cartesianos no plano da base: a direção X-X é aquela em que o plano das 

diagonais pequenas posicionadas mais próximas da base é perpendicular ao eixo X. 

De maneira análoga, a direção Z-Z é aquela em que o plano das diagonais pequenas  

posicionadas mais próximas do topo é perpendicular ao eixo Z (Figura 9). 

 

Figura 8 – (a) Fio de aço utilizado para transferir igualmente a força para os dois 
montantes; (b) Peso utilizado para promover um deslocamento horizontal na estrutura; 
(c) Esquema do ensaio. 

 

    
(a)                                                (b) 

 
(c) 

 
Fonte: Autor 
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Figura 9 – Posição dos acelerômetros na estrutura e definição do eixo cartesiano. 

 

 
 
Fonte: Autor 

 

Para uma maior precisão nos resultados, os ensaios são repetidos cinco vezes 

em cada uma das direções estudadas. Após as dez repetições (5 na direção X-X e 5 

na direção Z-Z), o torque de aperto aplicado nos parafusos é modificado. 

Uma vez realizados os ensaios com os três torques, os anéis de borracha e 

arruelas metálicas são colocados nas ligações entre dois perfis e a estrutura passa 

novamente pela mesma sequência de ensaios realizada sem os anéis de borracha. 
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A sequência do estudo experimental a partir da liberação da estrutura para 

oscilar livremente é a mesma tanto para a estrutura com os anéis de borracha quanto 

para a estrutura sem os anéis de borracha. 

Com o encerramento abrupto da força aplicada na estrutura, esta inicia um 

movimento de oscilação livre amortecida e os dados deste movimento são captados 

pelo programa Time Data Recorder. O sinal dos quatro acelerômetros presentes na 

estrutura é então utilizado no programa Reflex, em que é realizada uma FFT (Fast 

Fourier Transform), para a determinação das frequências naturais da estrutura. 

Para analisar o modo de vibração e o amortecimento de uma determinada 

frequência natural da estrutura, é utilizado um filtro passa-banda em que seus limites 

são 1 Hz maior e 1 Hz menor que a frequência natural, para que grande parte dos 

dados relativos ao pico sejam analisados. O sinal de cada acelerômetro é então 

passado pelo filtro e seu resultado é utilizado para os demais estudos. 

Antes de prosseguir com os cálculos, o sinal ainda passa pelo programa Time 

Edit and Analysis para eliminar trechos que são desprezíveis, como por exemplo, o 

tempo de análise antes da carga ser extinta e o tempo excedente, quando a estrutura 

já pode ser considerada como em repouso. Esse software permite ainda que o sinal 

seja exportado em um formato reconhecido pelo programa EXCEL®, no qual as 

demais análises são realizadas.  

Para determinação do modo de vibração, os quatro sinais são plotados em um 

mesmo gráfico, analisando assim se existe ou não defasagem nos sinais no tempo. 

Para o estudo do amortecimento, são determinados os picos do sinal no tempo filtrado 

em um intervalo de tempo e entre eles é calculada a taxa de amortecimento pelo 

decremento logarítmico. A taxa de amortecimento da estrutura é calculada pela média 

das taxas de amortecimento neste intervalo estudado. 

 

3.2.1 Descrição dos equipamentos 

 

Na sequência são descritos os principais equipamentos utilizados no estudo 

experimental, no estudo do módulo de elasticidade e na avaliação da rigidez à 

compressão dos anéis de borracha. 

Para aplicação dos torques indicados no estudo experimental e no estudo da 

rigidez à compressão dos anéis de borracha é utilizado um torquímetro axial da marca 

Lindström, modelo MA500-3 50-450 Ncm (Figura 10a). Os acelerômetros 
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unidirecionais utilizados para a aquisição da resposta da estrutura em vibração livre 

no estudo experimental são da marca Bruel & Kjaer, modelo 4513B (Figura 10b). O 

micro acelerômetro utilizado no estudo dinâmico para determinação do módulo de 

elasticidade do material utilizado nos perfis da estrutura é da marca Bruel & Kjaer, 

modelo 4517 (Figura 10c). 

Tanto para o estudo experimental da estrutura, quanto para o estudo do módulo 

de elasticidade longitudinal, o condicionador de sinais utilizado para receber o sinal 

enviado dos acelerômetros e, por sua vez, enviar para o computador é da marca Bruel 

& Kjaer, tipo 3160-A-042 - 4ch in out 50kHz (Figura 11a). Antes de serem fixados na 

estrutura, sempre são aferidas as leituras dos acelerômetros por meio de um 

calibrador de acelerômetros da marca Bruel & Kjaer, tipo 4294 (Figura 11b). 

A prensa utilizada para determinar a rigidez à compressão dos anéis de 

borracha é composta por um anel dinamométrico de 4000 kg com relógio comparador 

digital. (Figura 12) 

 

Figura 10 – (a) Torquimetro; (b) Acelerômetro; (c) Micro acelerômetro. 

 

 

(a) 

                                                                
(b)                                                                       (c) 

Fonte: Autor 
 
 
 
 
 
 
 



44 

Figura 11 – (a) Condicionador de sinais; (b) Calibrador. 

 

 
                                                        (a)                                                      (b) 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 12 – (a) Anel dinamométrico; (b) Relógio comparador. 
 

  
 

Fonte: Autor 
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3.3 ANÁLISE NUMÉRICA 

 

Para avaliar numericamente as características dinâmicas e o amortecimento da 

estrutura com ligações com e sem os anéis de borracha e com diferentes torques de 

aperto nos parafusos, é utilizado o programa ANSYS®, além de uma rotina 

desenvolvida em linguagem FORTRAN que utiliza o método de integração direta 

(MID) com diferenças finitas centrais (Kaminski, 2007).  

Por conta da dificuldade de inserir a influência dos diferentes torques aplicados 

nas ligações da estrutura sem os anéis de borracha, as ligações são consideradas 

com a mesma rigidez (à translação) para os três torques aplicados, enquanto que para 

o caso com anéis de borracha são adicionados elementos de mola com rigidez à 

translação obtidos experimentalmente, para cada um dos três casos de torque. 

A massa relativa às porcas e parafusos também é considerada nas análises 

numéricas. Já a massa dos anéis de borracha e arruelas é desprezada por serem 

muito menores que as primeiras. 

 

3.3.1 Estrutura sem anéis de borracha 

 

Na entrada de dados no ANSYS®, a estrutura sem os anéis de borracha 

modelada possui 68 nós e 204 elementos, sendo os nós 1, 2, 4 e 5, que representam 

a ligação com a base, restringidos à translação e à rotação, simulando um engaste na 

fundação (Figura 13). 

Os montantes, as barras de topo e as barras de base da estrutura são 

modeladas com elementos de pórtico espacial (BEAM4), enquanto as diagonais são 

modeladas com elementos de treliça espacial (LINK8). A massa das ligações 

(parafusos e porcas) é inserida com elementos de massa (MASS21). 

Os valores das frequências naturais da estrutura são obtidos através de uma 

análise modal realizada no programa ANSYS®. A definição do modo de vibração é 

feita também no ANSYS®, selecionando uma das frequências naturais e verificando 

a forma modal. 

Para o estudo com o método de integração direta (MID), é utilizada uma rotina 

computacional na qual todas as barras da estrutura são modeladas com elementos 

de treliça espacial. Entretanto, modelar uma estrutura somente com elementos de 

treliça espacial faz com que todas as ligações sejam rotuladas e o modelo da torre 
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com treliçamento defasado passa a ser instável. Para tornar a estrutura estável, é 

necessário acrescentar mais barras, denominadas barras fictícias, as quais devem ter 

uma seção transversal e uma massa bem menor do que as barras reais, para que não 

influenciem na resposta da estrutura. A estrutura possui 68 nós, em que os nós 1, 2, 

4 e 5 representam a ligação com a base e estão restringidos quanto à translação, e 

366 elementos, distribuídos entre barras da estrutura, barras fictícias e elementos de 

massa. 

 

Figura 13 – Estrutura para estudo numérico no ANSYS®. 

 

 
 

Fonte: Autor 



47 

O programa utilizado possui três etapas em seu algoritmo para determinar a 

resposta da estrutura: em um primeiro momento, a aplicação de todas as forças nos 

nós da estrutura (neste caso o peso próprio de cada uma das barras e as forças em 

dois nós no topo da estrutura para promover um deslocamento inicial em uma das 

direções); no segundo instante espera-se a estrutura estabilizar, depois de nela serem 

aplicadas todas as forças da análise; no terceiro momento a força é subitamente 

cessada e a estrutura entra em vibração livre até voltar ao repouso. 

A partir do sinal no tempo resultante do estudo numérico, o valor da frequência 

natural é determinado pela análise da sequência dos picos e o amortecimento é 

determinado pelo decremento logarítmico. O amortecimento adotado no programa do 

MID é proporcional a massa da estrutura, sendo assim resumido pelo coeficiente de 

amortecimento cm. Este coeficiente é calibrado para que a razão de amortecimento 

obtida no estudo numérico seja igual ao valor obtido no estudo experimental. 

 

3.3.2 Estrutura com anéis de borracha 

 

Na entrada de dados no ANSYS®, a estrutura com os anéis de borracha 

modelada possui 212 nós e 1076 elementos. Quanto às restrições e aos elementos 

utilizados nos montantes e nas diagonais da estrutura, estes seguem igual ao estudo 

da estrutura sem os anéis de borracha. Para simular os anéis de borracha nas 

ligações, um elemento de mola é inserido em todas as ligações, o COMBIN40. 

O COMBIN40 é um elemento de mola, com comprimento nulo, que permite 

definir uma rigidez para cada direção. Como a estrutura estudada é uma estrutura 

espacial, é necessário definir 6 (seis) valores de rigidez em cada ligação, uma para 

cada um dos deslocamentos possíveis (três translações e três rotações). 

Como neste estudo não está sendo avaliada a rigidez à rotação, foram 

adotados valores muito altos para as três rigidezes à rotação em cada ligação. Para 

cada um dos torques aplicados, a rigidez à compressão e ao cisalhamento é 

modificada conforme os valores obtidos nos estudos dos anéis de borracha. 

Os valores das frequências naturais e a análise dos modos de vibração são 

feitas seguindo a mesma sequência utilizada para o estudo da estrutura sem os anéis 

de borracha, realizando uma análise modal no programa ANSYS. 

A sequência do estudo pelo MID da estrutura com anéis de borracha segue a 

mesma metodologia utilizada no estudo sem os anéis de borracha. O sinal no tempo 



48 

resultante é utilizado para determinar a frequência natural pela análise da sequência 

de picos e o amortecimento pelo decremento logarítmico. Como a rotina 

computacional utilizada não permite a inserção de elementos de mola na estrutura, a 

frequência natural de vibração resultará igual ao valor obtido no estudo sem os anéis 

de borracha. O valor do coeficiente de amortecimento é determinado novamente 

calibrando o valor para que o amortecimento da estrutura seja numericamente igual 

ao valor obtido no estudo experimental. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os cálculos e análises realizados acerca das 

propriedades dinâmicas da estrutura, além de uma discussão sobre os resultados 

obtidos. Como neste estudo há algumas variáveis e diferentes casos de aplicação de 

torque, bem como uso ou não de borrachas nas ligações, um conjunto de siglas é 

utilizado para facilitar a identificação dos diferentes casos estudados. A sigla é 

formada inicialmente por T1, T2 ou T3, indicando o torque que é aplicado na estrutura 

durante o estudo realizado, correspondentes a, respectivamente, 1Nm, 2Nm ou 3Nm. 

Na sequência, há a indicação da presença ou não dos anéis de borracha nas ligações, 

sendo a sigla para esta consideração SB (Sem Borracha) ou CB (Com Borracha). Por 

fim, como já explicado, o treliçamento defasado faz com que a estrutura tenha que ser 

analisada nas duas direções. A sigla para esta consideração poderá ser X ou Z, 

indicando as direções no plano horizontal da estrutura investigada, baseado no 

sistema de coordenadas pré-definido. Dessa forma, a sigla final dos casos estudados 

é a combinação destas apresentadas. Por exemplo, a sigla T2CBX significa que os 

resultados apresentados são para o torque de 2Nm (T2) aplicado nos parafusos, todos 

ligados com os anéis de borracha (CB), avaliados na direção X. 

 

4.1 PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 

 

4.1.1 Perfis da estrutura 

 

Apresentam-se aqui os valores medidos e calculados para as propriedades 

geométricas e do material dos perfis que formam a estrutura, ou seja, área, momento 

de inércia à flexão, massa específica e módulo de elasticidade longitudinal. 

Com auxílio de um paquímetro digital e analógico, as dimensões de todos os 

perfis foram medidas. Os valores obtidos para cada perfil podem ser vistos no 

Apêndice A. Os valores médios para as dimensões do perfil cantoneira são 

apresentadas na Figura 14. 
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Figura 14 – Dimensões, em milímetros, do perfil cantoneira utilizado na estrutura. 

 

 
 
Fonte: Autor 

 

Aplicando-se os valores médios da aba e da espessura nas Equações (1) e (2), 

têm-se os valores da área da seção transversal e do momento de inércia à flexão em 

relação aos eixos centroidais. 

 

A = 2 · 15,835 · 1,664 − 1,664²  

A = 49,93 mm2 =  4,993 · 10−5 m2  

 

I =
(5 · 15,8354 − 10 · 1,664 · 15,8353 + 11 · 1,6642 · 15,8352 − 6 · 1,6643 · 15,835 + 1,6644) · 1,664

12 · (2 · 15,835 − 1,664)
 

I = 1180,77 mm4 =  1,18 · 10−9 m4  

 

Para o cálculo da massa específica é necessário determinar o volume total da 

estrutura e sua massa. O volume total da estrutura é calculado somando-se o volume 

de cada barra que a compõe. Os valores do volume das barras e do volume total são 

apresentados no Apêndice A. A estrutura e os elementos da ligação (porca e parafuso) 

são então pesados e, descontando o valor dos parafusos e porcas, é calculada a 

massa total dos perfis. 

Desse modo, utilizando as Equações (3) e (4) para o cálculo da massa M e da 

massa específica , tem-se: 
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V = 8,679 · 10−4 m3   

 

M = 2,485 − 76 · 0,0026  

M = 2,287 kg  

 

ρ =
2,287

8,679 · 10−4 
  

ρ = 2,64 · 103kg/m3  

 

Para o cálculo do módulo de elasticidade longitudinal, quatro barras são 

utilizadas e um ensaio dinâmico é realizado em cada uma. Uma vez medida as suas 

dimensões e sua massa, calcula-se a massa específica pela Equação (5). Para 

exemplificar, o cálculo é demonstrado para a barra 1. 

 

ρ = 0,00166 · 0,01585 · 0,19951 · 0,01402  

ρ = 2,671 · 103kg/m3  

 

Os dados de cada uma das barras (dimensões, massa e massa específica) são 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Dados das barras utilizadas no estudo do módulo de elasticidade 
longitudinal. 
 

Barra a(mm) b(mm) c(mm) m(g) ρ(kg/m³) 

1 15,85 1,66 199,51 14,02 2,671.10
3
 

2 15,82 1,66 201,05 13,85 2,623.10
3
 

3 15,82 1,66 201,78 13,99 2,640.10
3
 

4 15,82 1,66 202,13 14,05 2,647.10
3
 

 
Fonte: Autor 

 

No ensaio dinâmico as barras são engastadas em uma das extremidades e 

permanecem livre na outra. Na extremidade livre é posicionado um micro 

acelerômetro e é dado um deslocamento inicial e deixada a barra vibrar livremente até 
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o repouso. No sinal no domínio do tempo obtido é realizada uma FFT para determinar 

as frequências naturais das barras (Figura 15). 

 

Figura 15 – Resposta no domínio da frequência de uma das barras para o estudo do 
módulo de elasticidade longitudinal. 

 

 
 

Fonte: Autor 
 

Os valores das frequências médias obtidas para cada uma das barras são 

apresentados na Tabela 2. Como já explicado, a determinação do módulo de 

elasticidade longitudinal é feita em três etapas. Na primeira, a massa do micro 

acelerômetro é considerada desprezível. Desse modo, é possível determinar o modo 

de elasticidade inicial pela Equação (7). 

 

E =
84903,888 · 2,67 · 103 · 2,631 · 10−5 · 5,063 · 10−4

12,36236 · 6,042 · 10−12
  

E = 4,043 · 1010Pa = 40,43 GPa  

 

E assim, para as quatro barras, os valores dos módulos de elasticidade são 

apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Valores do módulo de elasticidade longitudinal considerando um sistema 
contínuo sem acréscimo de massa na extremidade livre. 
 

Barra Frequência(Hz) Módulo de 
Elasticidade(Pa) 

1 46,375 4,044.10
10

 
2 45,375 3,802.10

10
 

3 45,875 3,912.10
10

 
4 44,500 3,690.10

10
 

 
Fonte: Autor 

 

A segunda etapa consiste em simular no software ANSYS® e, aplicando os 

valores já obtidos na Tabela 1 e na Tabela 2, obter o mesmo valor de frequência 

natural. Modelando as barras e realizando uma análise modal, têm-se a Tabela 3 com 

a resposta das quatro barras retirados do programa ANSYS®. Comparando os valores 

obtidos na segunda etapa Tabela 3 com os obtidos na Tabela 2 nota-se que os valores 

obtidos são semelhantes. 

 

Tabela 3 – Estudo da frequência natural das barras no ANSYS®, utilizando as 
propriedades determinadas. 
 

Barra Frequência 
ANSYS®(Hz) 

1 46,374 
2 45,373 
3 45,876 
4 44,496 

 
Fonte: Autor 

 

A terceira etapa consiste em, sabendo que a modelagem realizada possui 

valores muito próximos do estudo experimental, adicionar um elemento de massa na 

extremidade livre de cada uma das barras (MASS 21) e, calibrando o valor do módulo 

de elasticidade, modificar o valor da frequência natural para que esta se iguale 

novamente ao obtido no estudo experimental. A massa posicionada na extremidade 

livre tem valor igual ao da massa do micro acelerômetro. 

A média dos quatro valores de módulo de elasticidade obtidos ao igualar as 

frequências da terceira etapa com as obtidas no estudo experimental é utilizado como 
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valor do módulo de elasticidade longitudinal da estrutura. Os valores são 

apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Valores do módulo de elasticidade longitudinal do material. 

 

Barra Módulo de 
Elasticidade 
Inicial (Pa) 

Frequência 
ANSYS® 

Sem 
Massa 
(Hz) 

Frequência 
ANSYS® 

com 
Massa 
(Hz) 

Módulo de 
Elasticidade 
Final (Pa) 

Frequência 
ANSYS® 

Com Massa 
(Hz) 

1 4,044.10
10

 46,374 41,509 5,050.10
10

 46,386 

2 3,802.10
10

 45,373 40,531 4,770.10
10

 45,398 

3 3,912.10
10

 45,876 41,007 4,900.10
10

 45,894 

4 3,690.10
10

 44,496 39,785 4,620.10
10

 44,517 

Valor 
médio 

   4,835.10
10

  

 
Fonte: Autor 

 

Para confirmar o valor obtido através da calibração, o módulo de elasticidade 

longitudinal é também avaliado pela equação analítica de uma viga em balanço na 

qual uma massa é posicionada na extremidade livre. Para este estudo, a massa 

corresponde a massa do micro acelerômetro utilizado no ensaio. 

Exemplificando o cálculo da Equação (8) para a barra 1, têm-se 

 

cos(βl) cosh(βl) +
0,00065

2,67 ∙ 103 ∙ 2,63 ∙ 10−5 ∙ 0,15
βl cos(βl) sinh(βl)

−
0,00065

2,67 ∙ 103 ∙ 2,63 ∙ 10−5 ∙ 0,15
βl sin(βl) cosh(βl) = −1 

 

β1l = 1,773049495  

 

E, resolvendo a Equação (7) para cada uma das barras, têm-se a Tabela 5. 

O valor médio obtido na Tabela 5 corrobora o valor médio obtido na Tabela 4 

para o módulo de elasticidade longitudinal. 
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Tabela 5 – Módulo de elasticidade pela equação analítica. 

 

Barra Módulo de 
Elasticidade (Pa) 

1 5,06.10
10

 
2 4,76.10

10
 

3 4,89.10
10

 
4 4,62.10

10
 

Valor 
Médio 4,83.10

10
 

 
Fonte: Autor 

 

4.1.2 Anéis de borracha 

 

Neste item são apresentados os cálculos para a caracterização dos anéis de 

borracha quanto a sua rigidez à compressão. A rigidez ao cisalhamento é calibrada 

no item 5.3.2.  

O ensaio utilizado para determinar a rigidez à compressão consiste em, depois 

de posicionar um anel de borracha em uma superfície, aplicar cargas e medir as 

deformações. 

Para medir os valores de força é utilizado um anel dinamométrico de 4000 kg 

com relógio comparador digital. Para medir os valores de deslocamento é utilizado um 

relógio comparador analógico. Os instrumentos escolhidos para medição são de 

grande precisão pois as unidades das respostas são da ordem de centésimos de 

milímetros. 

Após a realização do ensaio em cinco anéis de borracha, aplicando diferentes 

valores de carga e medindo seu deslocamento, calcula-se a média dos valores e, com 

isso, tem-se o comportamento médio da variação de deformação em função da força 

aplicada para os anéis de borracha. O resultado é mostrado na Figura 16. 

Deve-se observar ainda que dois perfis são unidos por uma ligação formada 

por porca, parafuso, arruelas e um anel de borracha. Com a ligação formada, é 

aplicado no parafuso os mesmos torques que são estudados na estrutura, para que, 

desse modo, seja possível avaliar o quanto o anel de borracha é comprimido sob cada 

uma das diferentes intensidades de torque. 
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Semelhante às análises anteriores, para uma maior precisão nos resultados 

obtidos, a ligação estudada é repetida, com outros perfis e outros anéis de borracha, 

mais quatro vezes, totalizando 5 avaliações para cada torque. 

Primeiramente são medidas a espessura do conjunto sem o anel de borracha 

e a espessura do conjunto com o anel de borracha para cada uma das três 

configurações de torques. Com os valores medidos, é utilizada a Equação (9) para 

determinar a variação da espessura do anel de borracha em cada uma das 

configurações de torque. 

 

Figura 16 – Comportamento do anel de borracha frente à compressão. 

 

 
Eixo vertical em Newtons (N); Eixo horizontal em centésimos de milímetros (mm.10-2) 
Fonte: Autor 

 

Sendo o conjunto 1 no estudo com o torque 1, como exemplo, têm-se: 

 

Δe = 4,96 + 1,78 − 5,610  

Δe = 1,13 mm  

 

Os resultados, após os cálculos para todos os conjuntos nos três torques, são 

apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Resumo do estudo da compressão dos anéis de borracha. 

 

Conjunto Torque 
(Nm) 

Espessura S/ 
Anel (mm) 

Espessura 
Anel (mm) 

Espessura C/ 
Anel (mm) 

Compressão 
Média (mm) 

1 1 4,96 1,78 5,610 1,130 

2 5,330 1,410 

3 4,990 1,750 

2 1 4,96 1,78 5,500 1,240 
2 5,240 1,500 
3 4,980 1,760 

3 1 4,96 1,78 5,560 1,180 
2 5,340 1,400 
3 5,090 1,650 

4 1 4,96 1,78 5,540 1,200 
2 5,140 1,600 
3 4,990 1,750 

5 1 4,96 1,78 5,590 1,150 
2 5,320 1,420 
3 5,040 1,700 

 
Fonte: Autor 

 

A média dos valores dos cinco conjuntos em cada um dos torques analisados 

é utilizada nos demais estudos para caracterizar o quanto estão comprimidos os anéis 

de borracha em cada um dos torques (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Média dos valores de compressão dos anéis de borracha para cada um 
dos torques aplicados. 

 

Torque (Nm) Média de Compressão por torque (mm) 

1 1,180 
2 1,466 
3 1,722 

 
Fonte: Autor 

 

Utilizando os valores médios da Tabela 7, juntamente com a Figura 16 é 

possível determinar a rigidez à compressão de cada anel de borracha quando 

comprimido em cada um dos torques. A equação do gráfico da Figura 16 é: 

 

fc = 14,516e0,034d (10) 
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Na qual: 

d: Média de compressão por torque. 

 

A Equação (10) é obtida através de uma linha de tendência exponencial 

realizada no EXCEL®. Derivando a Equação (10) e multiplicando posteriormente por 

105 para corrigir a unidade de medida, têm-se a rigidez à compressão em relação ao 

nível de esmagamento que ocorre no anel de borracha. 

 

kc,n = (0,493544e0,034d) · 105 (11) 

 

Na Equação (11) é possível aplicar os valores médios de compressão de cada 

um dos torques estudados, tendo assim os valores de rigidez à compressão nos três 

casos de torque, ou seja: 

 

kc,1 = (0,493544e0,034·118,0) · 105  

kc,1 = 2,73 · 106 N/m  

kc,2 = (0,493544e0,034·146,6) · 105  

kc,2 = 7,21 · 106 N/m  

kc,3 = (0,493544e0,034·172,2) · 105  

kc,3 = 1,71 · 107 N/m  

 

A rigidez à compressão é utilizada posteriormente para o estudo numérico da 

estrutura com elementos flexíveis em suas ligações e também para a determinação 

da rigidez ao cisalhamento. 

A rigidez ao cisalhamento é calibrada no estudo numérico, utilizando todos os 

dados do estudo da estrutura sem os anéis de borracha juntamente com a rigidez à 

compressão. Assim, o valor da rigidez ao cisalhamento é ajustado para que os valores 

de frequência natural do estudo numérico se igualem aos valores obtidos para a 

frequência no estudo experimental com os anéis de borracha nas ligações. 
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4.2 ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

4.2.1 Estrutura sem anéis de borracha 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos nos ensaios experimentais em 

que a ligação é formada apenas por porcas e parafusos. A sequência escolhida para 

realização dos ensaios é: T3SBX, T3SBZ, T2SBX, T2SBZ, T1SBX e T1SBZ. 

Para a configuração T3SBX, o sinal no tempo é apresentado na Figura 17. O 

sinal mostrado é de um acelerômetro de topo escolhido aleatoriamente entre as cinco 

repetições feitas, pois as respostas no tempo, destas cinco medições, foram 

semelhantes entre si. 

 

Figura 17 – Resposta Experimental da Estrutura no domínio do tempo na configuração 
T3SBX. 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

Como já especificado, aplica-se a Transformada Rápida de Fourier FFT (Fast 

Fourier Transform) ao sinal no tempo para, assim, obter-se a resposta no domínio da 

frequência e determinar sua frequência natural de vibração, já que a excitação foi de 

interrupção abrupta de força imposta à estrutura para deformações iniciais. As 
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acelerações em função da frequência para a configuração de T3SBX são mostradas 

na Figura 18. 

Ao analisar-se a Figura 18, evidencia-se a presença de dois picos. Um dos 

picos, de baixa amplitude, na frequência de 78 Hz e um segundo pico, com maior 

amplitude de aceleração, na frequência de 88,75 Hz. As frequências de cada uma das 

cinco repetições do experimento, juntamente com suas respectivas amplitudes de 

aceleração são apresentadas na Tabela 8. 

 

Figura 18 – Resposta Experimental da estrutura no domínio da frequência na 
configuração T3SBX. 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

Tabela 8 – Estudo das frequências para a configuração T3SBX. 

 

Repetição 1ºFrequência 
(Hz) 

Aceleração 
(m/s²) 

2ºFrequência 
(Hz) 

Aceleração 
(m/s²) 

1 78 1,0418 88,75 4,9927 
2 78 0,6641 88,75 4,5160 
3 78 0,4734 88,75 1,4892 
4 78,25 0,6181 88,75 3,0302 
5 78 0,9134 88,75 4,9745 

 
Fonte: Autor 
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Considerando a diferença entre os valores de amplitude, conclui-se que a 

frequência natural de vibração à flexão é a representada pelo segundo pico, ou seja, 

88,75 Hz. No item 5.3.1 também é avaliado o modo de vibração relativo a frequência 

de 78 Hz e é então demonstrado que não se trata de um modo de vibração à flexão. 

Com a utilização de um filtro passa banda em que o limite inferior é 87,75 Hz e 

o limite superior é 89,75 Hz, o sinal no domínio do tempo mostrado na Figura 17 é 

modificado, conforme pode ser visto na Figura 19, de tal forma que apenas as 

frequências contidas nesta faixa estejam presentes na resposta no tempo. 

 

Figura 19 – Resposta experimental filtrada da estrutura no domínio do tempo na 
configuração T3SBX para o acelerômetro 1. 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

Empregando-se o mesmo filtro no sinal dos outros três acelerômetros do 

mesmo grupo de medições (T3SBX), os outros três sinais filtrados são apresentados 

na Figura 20. 

E, sobrepondo os quatro sinais e escolhendo arbitrariamente um período 

adequado para a análise, tem-se as respostas no tempo mostradas na Figura 21. 
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Figura 20 – Resposta experimental filtrada da estrutura no domínio do tempo na 
configuração T3SBX do estudo experimental para os acelerômetros: (a) 2; (b) 3; (c) 4. 

 

  
(a)                                                                              (b) 

 
                                                                       (c) 

Fonte: Autor 

 

Figura 21 – Respostas no tempo filtradas sobrepostas para o caso T3SBX. 
 

 
 

Fonte: Autor 
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Pela sobreposição dos sinais dos quatro acelerômetros, pode-se fazer uma 

análise da defasagem. Observando a Figura 21, percebe-se que os quatro 

acelerômetros apresentam diferença em relação a amplitude de aceleração, mas 

ângulos de fase iguais, ou seja, todos acelerômetros apresentam aceleração positiva 

em um mesmo instante de tempo, assim como também nos valores negativos de 

aceleração. Com isso, infere-se aqui que esta frequência de 88,75 Hz é a frequência 

natural de vibração à flexão da estrutura. 

Para o cálculo do amortecimento da estrutura, são analisados 355 picos do 

sinal filtrado de cada um dos acelerômetros e de cada uma das repetições realizadas. 

A cada par de picos sequenciais é determinado o decremento logarítmico. Para 

exemplificar e mostrar como foi realizada a avaliação da taxa de amortecimento, 

identificado claramente nas respostas no tempo, a sequência dos cálculos feitos é 

apresentada para um dos períodos escolhidos no sinal presente na Figura 19. 

Dois picos escolhidos na resposta têm coordenadas em relação ao tempo e 

aceleração com valores P1 e P2, sendo Pi = (t,a), com t = tempo (s) e a = aceleração 

(m/s2): 

 

P1 = (1,943049 ; 8,30534) 

P2 = (1,954279 ; 8,23800) 

 

 

Conforme a Equação (37), tem-se: 

 

ζ =
1

√1 + (
2π

ln (
8,30534
8,23800)

)

2
 

 

 

ζ = 0,1296%  

 

Tendo posse dos valores de decremento logarítmico para todos os pares de 

picos analisados, a taxa de amortecimento de cada acelerômetro é calculada pela 

média dos valores obtidos. Após refazer esse cálculo para as demais repetições, é 

possível calcular a taxa de amortecimento da estrutura pela média dos valores obtidos 
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para cada acelerômetro nas cinco repetições. Os resultados são apresentados na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Estudo do amortecimento para a configuração T3SBX. 

 

Acel. Repetição 
1 

Repetição 
2 

Repetição 
3 

Repetição 
4 

Repetição 
5 

Média 

Acel 1 0,1299% 0,1285% 0,1095% 0,1174% 0,1337% 0,1238% 
Acel 2 0,1300% 0,1286% 0,1096% 0,1174% 0,1339% 0,1239% 
Acel 3 0,1302% 0,1287% 0,1096% 0,1172% 0,1339% 0,1239% 
Acel 4 0,1302% 0,1289% 0,1096% 0,1175% 0,1341% 0,1241% 
Valor 
médio 

     0,1239% 

 
Fonte: Autor 

 

No estudo do T3SBZ, o sinal no tempo é apresentado na Figura 22, sendo este 

sinal novamente escolhido entre os outros obtidos nas cinco repetições, e na Figura 

23, sua FFT. 

 

Figura 22 – Resposta experimental da estrutura no domínio do tempo na configuração 
T3SBZ. 

 

 
 

Fonte: Autor 
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Figura 23 – Resposta experimental da estrutura no domínio da frequência na 
configuração T3SBZ. 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

Novamente, dois picos aparecem na Figura 23. O primeiro pico com frequência 

de 78 Hz e o segundo com frequência de 88,75 Hz. Pela diferença nas amplitudes e 

semelhança com a FFT do T3SBX, conclui-se que, mais uma vez, o segundo pico é a 

frequência natural de vibração da estrutura. As frequências das cinco repetições e as 

suas acelerações são apresentadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Estudo das frequências para a configuração T3SBZ 

 

Repetição 1ºFrequência 
(Hz) 

Aceleração 
(m/s²) 

2ºFrequência 
(Hz) 

Aceleração 
(m/s²) 

1 78 0,9603 88,75 3,7869 
2 78,25 0,2973 88,75 1,3876 
3 78 0,9502 88,75 3,3115 
4 78 0,9289 88,75 3,4883 
5 78 0,5678 88,75 3,1285 

 
Fonte: Autor 
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Para ratificar a frequência escolhida como a frequência natural de vibração à 

flexão da estrutura, um filtro passa banda com limites de 87,75 Hz e 89,75 Hz é 

utilizado nos quatro sinais provenientes do mesmo conjunto de medições T3SBZ, 

conforme resumidos na Figura 24. 

 

Figura 24 – Resposta experimental filtrada da estrutura no domínio do tempo na 
configuração T3SBZ para os acelerômetros: (a) 1; (b) 2; (c) 3 e (d) 4. 

 

  
(a)                                                                               (b) 

  
(c)                                                                              (d) 

Fonte: Autor 

 

Sobrepondo-se os quatro sinais, faz-se a análise dos mesmos num intervalo de 

tempo escolhido arbitrariamente (Figura 25). 

Como no caso anterior, há diferenças quanto a amplitude de aceleração, mas 

não quanto a defasagem, podendo assim concluir que a frequência suposta realmente 

é a frequência natural de vibração à flexão da estrutura. 
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Figura 25 – Respostas no tempo filtradas para identificação de modo natural de 
vibração do caso T3SBZ. 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

O cálculo da taxa de amortecimento segue a mesma sequência do caso 

T3SBX. São analisados 355 picos e para cada período é determinado seu decremento 

logarítmico. Com todos os valores de amortecimento, é calculada a média para cada 

acelerômetro e então a média de cada repetição. Os resultados são apresentados na 

Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Estudo do amortecimento para a configuração T3SBZ. 

 

Acel. Repetição 
1 

Repetição 
2 

Repetição 
3 

Repetição 
4 

Repetição 
5 

Média 

Acel 1 0,1810% 0,1789% 0,1870% 0,1912% 0,1630% 0,1802% 
Acel 2 0,1813% 0,1794% 0,1875% 0,1915% 0,1634% 0,1806% 
Acel 3 0,1811% 0,1789% 0,1867% 0,1913% 0,1631% 0,1802% 
Acel 4 0,1818% 0,1797% 0,1878% 0,1920% 0,1639% 0,1810% 
Valor 
médio 

     0,1805% 

 
Fonte: Autor 
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Para os casos de T2SBX e T2SBZ, assim como T1SBX e T1SBZ, a sequência 

do estudo é feita de maneira semelhante. A Figura 26 apresenta um sinal no tempo e 

sua respectiva FFT para o caso de T2SBX; a Figura 27 apresenta um sinal no tempo 

e sua respectiva FFT para o caso de T2SBZ; a Figura 28 apresenta um sinal no tempo 

e sua respectiva FFT para o caso de T1SBX e a Figura 29 apresenta um sinal no 

tempo e sua respectiva FFT para o caso de T1SBZ. 

 

Figura 26 – Resposta experimental da estrutura na configuração T2SBX: (a) no 
domínio do tempo; (b) no domínio da frequência. 

 

  
(a)                                                                                  (b) 

Fonte: Autor 

 

Figura 27 – Resposta experimental da estrutura na configuração T2SBZ: (a) no 
domínio do tempo; (b) no domínio da frequência. 

 

  
(a)                                                                                   (b) 

Fonte: Autor 
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Figura 28 – Resposta experimental da estrutura na configuração T1SBX: (a) no 
domínio do tempo; (b) no domínio da frequência. 
 

  
(a)                                                                            (b) 

Fonte: Autor 

 

Figura 29 – Resposta experimental da estrutura na configuração T1SBZ: (a) no 
domínio do tempo; (b) no domínio da frequência. 

 

  
(a)                                                                              (b) 

Fonte: Autor 

 

Mais uma vez, dois picos se destacam em cada uma das FFT realizadas. 

Seguindo o comportamento apresentado no T3SBX e T3SBZ, o segundo pico 

representa a frequência natural de vibração à flexão. Para isso, os sinais no domínio 

do tempo são mais uma vez filtrados e sobrepostos, com alguns intervalos de tempo 

analisados (Figura 30). 

Novamente, somente há diferenças nos valores das amplitudes de cada sinal, 

corroborando a suposição inicial de que esta é a frequência natural de vibração da 

estrutura. Com os valores de cada uma das frequências e suas acelerações para 

todos os casos sem os anéis de borracha nas ligações, é formada a Tabela 12. 
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Figura 30 – Respostas no tempo filtradas para identificação de modo natural de 
vibração do caso: (a) T2SBX; (b) T2SBZ; (c) T1SBX; (d) T1SBZ. 

 

  
(a)                                                                                     (b) 

  
(c)                                                                                       (d) 

Fonte: Autor 

 

Tabela 12 – Resumo do estudo das frequências da estrutura sem anéis de borracha 

 

Configuração Direção Frequência 
Média 1 (Hz) 

Frequência 
Média 2 (Hz) 

T1SB X 77,25 88,50 
Z 77,10 88,25 

T2SB X 79,50 89,25 
Z 79,00 89,25 

T3SB X 78,05 88,75 
Z 78,05 88,75 

 
Fonte: Autor 

 

O cálculo da taxa de amortecimento é realizado mais uma vez pelo decremento 

logarítmico. De cada uma das repetições feitas é calculada a média do decremento 

logarítmico do seu sinal filtrado. Destes valores é calculada a média representativa de 

cada uma das configurações. Os valores calculados compõem a Tabela 13. 

 



71 

Tabela 13 – Resumo do estudo das taxas de amortecimento da estrutura sem anéis 
de borracha. 
 

Configuração Direção Taxa de amortecimento 

T1SB X 0,1815% 
Z 0,1534% 

T2SB X 0,1230% 
Z 0,1251% 

T3SB X 0,1239% 
Z 0,1805% 

 
Fonte: Autor 

 

4.2.2 Estrutura com anéis de borracha 

 

Na sequência são apresentadas as análises e resultados obtidos nos ensaios 

experimentais em que a ligação é formada por porcas, parafusos, arruelas e os anéis 

de borracha. A sequência escolhida para realização dos ensaios é: T1CBX, T1CBZ, 

T2CBX, T2CBZ, T3CBX e T3CBZ. 

Para a configuração de T1CBX, o sinal no tempo é apresentado na Figura 31. 

O sinal é de um acelerômetro de topo escolhido aleatoriamente entre as cinco 

medições. Neste sinal aplica-se a FFT, modificando o domínio do tempo para o 

domínio da frequência, para assim determinar suas frequências naturais de vibração 

Figura 32. 

Analisando-se a resposta em frequência mostrada na Figura 32, percebe-se 

que não existe uma frequência bem definida para representar a frequência natural de 

vibração à flexão da estrutura e sim uma faixa em que a frequência é um pouco maior 

que zero. Por esta resposta não conter uma frequência natural de vibração bem 

definida, não foi utilizado o filtro passa banda numa faixa estreita, e por isso, não há 

uma definição do modo de vibração nem do amortecimento. 
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Figura 31 – Resposta experimental da estrutura no domínio do tempo na configuração 
T1CBX. 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

Figura 32 – Resposta experimental da estrutura no domínio da frequência na 
configuração T1CBX. 
 

 
 

Fonte: Autor 

 



73 

A mesma análise é feita para a configuração de T1CBZ (Figura 33). Como no 

caso da configuração T1CBX, não se identificou uma frequência de resposta bem 

definida. 

 

Figura 33 – Resposta experimental da estrutura na configuração T1CBZ: (a) no 
domínio do tempo; (b) no domínio da frequência. 
 

  
(a)                                                                                   (b) 

Fonte: Autor 

 

Para os casos de T2CBX (Figura 34) e T2CBZ (Figura 35), assim como T3CBX 

(Figura 36) e T3CBZ (Figura 37), em que são apresentados seus sinais no domínio 

do tempo e no domínio da frequência, a ordem do estudo segue a mesma lógica dos 

estudos realizados na estrutura sem os anéis de borracha nas ligações. 

 

Figura 34 – Resposta experimental da estrutura na configuração T2CBX: (a) no 
domínio do tempo; (b) no domínio da frequência. 
 

  
(a)                                                                                       (b) 

Fonte: Autor 
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Figura 35 – Resposta experimental da estrutura na configuração T2CBZ: (a) no 
domínio do tempo; (b) no domínio da frequência. 
 

  
(a)                                                                            (b) 

Fonte: Autor 

 

Figura 36 – Resposta experimental da estrutura na configuração T3CBX: (a) no 
domínio do tempo; (b) no domínio da frequência. 
 

  
(a)                                                                          (b) 

Fonte: Autor 

 

Figura 37 – Resposta experimental da estrutura na configuração T3CBZ: (a) no 
domínio do tempo; (b) no domínio da frequência. 
 

  
(a)                                                                            (b) 

Fonte: Autor 
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Novamente, dois picos são identificados nas respostas em frequência e, 

semelhante ao estudo sem os anéis de borracha, supondo que o comportamento da 

estrutura em relação às suas frequências naturais não é alterado, conclui-se que o 

segundo pico representa a frequência natural de vibração a flexão. 

Com isso, o filtro passa banda é utilizado, o sinal no domínio do tempo é 

modificado e, para cada uma das configurações de ensaio, os quatro acelerômetros 

têm seus sinais superpostos, conforme mostrados na Figura 38. 

 

Figura 38 – Respostas no tempo filtradas para identificação de modo natural de 
vibração do caso: (a) T2CBX; (b) T2CBZ; (c) T3CBX; (d) T3CBZ. 
 

  
(a)                                                                                    (b) 

  
(c)                                                                                   (d) 

Fonte: Autor 

 

A Figura 38 mostra que a presença dos anéis de borracha nos torques T2 e T3 

não alterou a sequência em que as frequências aparecem na resposta em frequência, 

sendo ainda o segundo pico a frequência natural de vibração da estrutura. Os valores 

das médias das frequências para os dois primeiros picos que aparecem na FFT 

formam a Tabela 14. 
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Tabela 14 – Resumo do estudo das frequências da estrutura com anéis de borracha 
nas ligações. 
 

Configuração Direção Frequência 
Média 1 (Hz) 

Frequência 
Média 2 (Hz) 

T1CB X - - 
Z - - 

T2CB X 75,50 81,75 
Z 73,00 80,75 

T3CB X 77,50 83,20 
Z 70,25 82,00 

 
Fonte: Autor 

 

A determinação da taxa de amortecimento é feita pela técnica do decremento 

logarítmico, seguindo a mesma sequência de cálculo dos casos anteriores. Os valores 

calculados compõem a Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Resumo do estudo das taxas de amortecimento da estrutura com anéis 
de borracha nas ligações 
 

Configuração Direção Taxa de 
amortecimento 

T1CB X - 
Z - 

T2CB X 0,1700% 
Z 0,2384% 

T3CB X 0,1447% 
Z 0,2367% 

 
Fonte: Autor 
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4.3 ANALISE NUMÉRICA 

 

4.3.1 Estrutura sem anéis de borracha 

 

Neste item, são apresentados os resultados obtidos no estudo numérico da 

estrutura realizado no ANSYS® e pelo MID, nas direções X e Z, sem a existência dos 

anéis de borracha nas ligações. 

Como o Software utilizado (ANSYS®) é capaz de analisar a estrutura 

tridimensional, é possível realizar, simultaneamente para a direção X e direção Z, o 

estudo da frequência natural de vibração e do modo de vibração. A estrutura modelada 

(Figura 13) tem os seguintes dados, conforme o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Dados da estrutura para estudo no ANSYS®. 
 

Área da seção transversal das barras 4,99 · 10-5 m² 

Momento de Inércia 1,18 · 10-9 m4 

Módulo de Elasticidade Longitudinal 48,35 GPa 

Massa Específica 2,64 · 103 kg/m3 

Massa das Ligações 0,0026 kg 

Elementos BEAM4 72 elementos 

Elementos LINK8 64 elementos 

Elementos MASS21 76 elementos 

 
Fonte: Autor 

 

Para esta estrutura é realizada uma análise modal. A primeira frequência de 

78Hz identificada na Figura 18 não representa nenhum dos modos de vibração à 

flexão, como é apresentado na Figura 39 e, por esse motivo, não será analisada. Os 

resultados relativos as primeiras frequências naturais de vibração à flexão para a 

direção X e direção Z são apresentados na Tabela 16. 
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Figura 39 – Vista de topo da forma modal para a frequência de 78 Hz. 
 

 
Fonte: Autor 
 

No estudo do modo de vibração, as frequências são selecionadas 

individualmente e o programa calcula e mostra graficamente as posições relativas de 

cada um dos nós da estrutura, referentes aos modos naturais de vibração. Nesta 

etapa, não há interesse na amplitude do deslocamento, mas sim na maneira que a 

estrutura se deforma quando excitada em cada uma das frequências. 

 

Tabela 16 – Estudo numérico das frequências da estrutura sem anéis de borracha 

 

Direção Frequência (Hz) 

X 88,218 
Z 87,665 

 
Fonte: Autor 

 

Os modos de vibração para as frequências fundamentais da estrutura são 

apresentados na Figura 40. 
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Figura 40 – Formas modais obtidas pelo ANSYS®: (a) Frequência de 87,665 Hz; (b) 
Frequência de 88,218 Hz. 
 

               
(a)                                                                       (b)  

 
Fonte: Autor 
 

Utilizando o método da integração direta (MID), é possível determinar a taxa de 

amortecimento em cada uma das direções e, para fins de comparação, a primeira 

frequência natural de vibração. Inicialmente é determinado o intervalo crítico de 

integração, considerando todas as barras utilizadas nesta análise. Utilizando a 

Equação (28), o cálculo do intervalo crítico para uma das barras é exemplificado aqui. 

As características do material são as mesmas apresentadas no Quadro 1. Para 

as barras fictícias, que não devem influenciar nas características da estrutura, a área 

é reduzida em 20 vezes e a massa específica é reduzida em 1000 vezes. 

 

Δtcrit =
0,0609

√
4,835 · 1010

2,64 · 103

  

Δtcrit = 1,42 · 10−5s  
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E, refazendo este cálculo para as demais barras da estrutura, pode-se montar 

a Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Cálculo do intervalo de integração crítico 

 

Barra Comprimento 
(m) 

E (Pa) ρ(kg/m³) Δt Crítico(s) 

1 Estrutura 0,0609 4,835.10
10

 2,64.10
3
 1,42.10

-5
 

2 Estrutura 0,1468 4,835.10
10

 2,64.10
3
 3,43.10

-5
 

3 Estrutura 0,0734 4,835.10
10

 2,64.10
3
 1,72.10

-5
 

4 Estrutura 0,1909 4,835.10
10

 2,64.10
3
 4,46.10

-5
 

5 Estrutura 0,0954 4,835.10
10

 2,64.10
3
 2,23.10

-5
 

1 Fictício 0,1468 4,835.10
10

 2,64 1,08 .10
-6

 

2 Fictício 0,2076 4,835.10
10

 2,64 1,53 .10
-6

 

3 Fictício 0,1468 4,835.10
10

 2,64 1,08 .10
-6

 

4 Fictício 0,2164 4,835.10
10

 2,64 1,60 .10
-6

 

5 Fictício 0,1641 4,835.10
10

 2,64 1,21 .10
-6

 

Menor valor    1,08 .10
-6

 

 
Fonte: Autor 

 

Segundo a Equação (28), o intervalo de integração crítico deve ser o menor ou 

igual ao menor dos valores obtidos para todas as barras. Desse modo, o intervalo de 

integração crítico é: 

 

Δtcrit = 1,08 · 10−6s  

O intervalo de integração adotado é: 

 

Δt = 1,00 · 10−6s  

 

Este valor de intervalo de integração é utilizado para todas as análises 

realizadas no MID, sendo as ligações rígidas ou semirrígidas. 

Para o estudo em ambas direções, é escolhido um nó do topo da estrutura 

como nó de controle. Através dos deslocamentos deste nó no tempo, é determinada 

a frequência e o amortecimento. As três etapas para este estudo numérico foram: 
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(a) 𝑡 = 0,0 s até 𝑡 = 2,0 s   Tempo para a aplicação do peso próprio e das 

ações externas, ambas situadas nos nós da estrutura. 

(b) 𝑡 = 2,0 s até 𝑡 = 2,5 s   Tempo dedicado para estabilizar a estrutura, 

permitindo que as ações impostas promovam os devidos deslocamentos. 

(c) 𝑡 = 2,5 s até 𝑡 = 15 s   Tempo para encerrar repentinamente as ações 

externas na estrutura, deixando que a mesma vibre livremente até o 

repouso. 

Como o amortecimento é proporcional a massa, o coeficiente de amortecimento 

cm é analisado e este é ajustado para que a taxa de amortecimento obtida 

numericamente seja igual a obtida experimentalmente. Para a configuração T1SBX, é 

realizado o estudo numérico com os seguintes dados (Quadro 2). 

Nesta análise é gerada a Figura 41, com o deslocamento do nó de controle no 

topo da estrutura. 

 

Quadro 2 – Dados da estrutura para estudo no MID para T1SBX. 

 

Área das barras da Estrutura 4,99·10-5 m² 

Peso por metro da Estrutura 1,292 N/m 

Módulo de Elasticidade do Material 48,35 GPa 

Massa Específica do Material 2,64·103 kg/m3 

Área das Barras Fictícias 2,495·10-6 m² 

Peso por metro das Barras Fictícias 6,462·10-5 N/m 

Módulo de Elasticidade das Barras Fictícias 48,35 GPa 

Massa Específica das Barras Fictícias 2,64 kg/m³ 

Massa 1 das Ligações 0,0026 kg 

Massa 2 das Ligações 0,0052 kg 

Número de Elementos da Estrutura 136 elementos 

Número de Elementos das Barras Fictícias 154 elementos 

Número de Elementos de Massa 1 60 elementos 

Número de Elementos de Massa 2 8 elementos 

Aplicação da ação externa (100N) Nó 65 e Nó 66 

 
Fonte: Autor 
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Figura 41 – Resposta numérica da estrutura no domínio do tempo na configuração 
T1SBX no MID. 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

A partir da Figura 41, pode-se calcular a frequência de vibração através do 

sinal, analisando-se um intervalo de tempo e o número de vezes que a oscilação se 

repete. Dois picos, escolhidos para exemplificar o cálculo da frequência, têm 

coordenadas em relação ao tempo e deslocamento com valores P1 e P2, sendo Pi = 

(t,d), com t = tempo (s) e d = deslocamento (m): 

 

P1(2,5 s; 1,00 · 10−3m) 

P2(9,9985 s; 5,61 · 10−7m) 

 

Entre os dois picos selecionados existem 660 picos. Assim: 

 

f = 660 ·
1

9,9985 − 2,5
  

f = 88 Hz  

Para determinação da taxa de amortecimento, é analisada a amplitude de 

deslocamento no ponto 1 e no ponto 2. Depois, é contado o número de picos contidos 
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no intervalo de tempo e, com estes dados, pode-se determinar a taxa e amortecimento 

através do decremento logarítmico por j pontos. Desse modo: 

 

ζ =
1

√1 + (
2π · 660

ln (
1,00 · 10−3

5,61 · 10−7)
)

2

 

 

ζ = 0,1806 %  

 

Para as configurações de T2SBX e T3SBX, a sequência de cálculos é 

semelhante, modificando unicamente o valor do cm. 

Para a configuração T1SBZ, os dados utilizados no estudo computacional são 

mostrados no Quadro 3. 

Neste estudo da configuração T1SBZ é gerada a Figura 42, referente ao 

deslocamento do nó de controle no topo da estrutura. 

 

Quadro 3 – Dados da estrutura para estudo no MID para T1SBZ 

 

Área das Barras da Estrutura 4,99.10
-5

 m² 

Peso por Metro da Estrutura 1,292 N/m 

Módulo de Elasticidade do Material 48,35 GPa 

Massa Específica do Material 2,64.10
3
 kg/m³ 

Área das Barras Fictícias 2,495 .10
-6

 m² 

Peso por Metro das Barras Fictícias 6,462.10
-5

 N/m 

Módulo de Elasticidade das Barras Fictícias 48,35·GPa 

Massa Específica das Barras Fictícias 2,64 kg/m³ 

Massa 1 das Ligações 0,0026 kg 

Massa 2 das Ligações 0,0052 kg 

Número de Elementos da Estrutura 136 elementos 

Número de Elementos de Barras Fictícias 154 elementos 

Elementos de Massa 1 60 elementos 

Elementos de Massa 2 8 elementos 

Aplicação da ação externa (100N) Nó 63 e Nó 65 

 
Fonte: Autor 
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Figura 42 – Resposta numérica da estrutura no domínio do tempo na configuração 
T1SBZ no MID. 
 

 
 

Fonte: Autor 

 

A partir da Figura 42, pode-se calcular a frequência de vibração de maneira 

idêntica ao estudo no T1SBX. 

 

P1(2,500 s; 1,00 · 10−3m) 

P2(9,99275 s ; 2,01 · 10−6m) 

 

Entre os dois picos selecionados existem 655 picos. Assim: 

 

f = 655 ·
1

9,99275 − 2,5
 

f = 87,44 Hz 

 

A taxa de amortecimento também é determinada de maneira idêntica ao 

demonstrado no estudo com a configuração de T1SBX. 
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ζ =
1

√1 + (
2π · 655

ln (
1,00 · 10−3

2,01 · 10−6)
)

2

 

ζ = 0,1510% 

 

Para as configurações de T2SBZ e T3SBZ, a sequência de cálculos é 

semelhante, modificando unicamente o valor de cm. 

Com os resultados das direções X e Z no estudo numérico sem os anéis de 

borracha é formada a Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Resumo do estudo dos coeficientes de amortecimento da estrutura sem 
anéis de borracha 
 

Configuração Direção Coeficiente de 
amortecimento 

Taxa de 
amortecimento 

T1SB X 1,99 0,1806% 
Z 1,65 0,1510% 

T2SB X 1,37 0,1245% 
Z 1,34 0,1228% 

T3SB X 1,37 0,1245% 
Z 1,97 0,1802% 

 
Fonte: Autor 

 

4.3.2 Estrutura com anéis de borracha 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos no estudo numérico da 

estrutura realizado no ANSYS® e pelo MID, nas direções X e Z, com os anéis de 

borracha presentes como elementos flexíveis nas ligações. Diferente do estudo 

numérico sem os anéis de borracha, em que as frequências não variam em função 

dos torques aplicados, o estudo numérico com os anéis de borracha tem presente o 

elemento COMBIN40, que modifica a rigidez da ligação, alterando as propriedades 

dinâmicas. A sequência escolhida para realização das análises é: T3CBX e T3CBZ, 

T2CBX e T2CBZ e T1CBX e T1CBZ. 

O valor obtido para a rigidez à compressão é utilizado nesta análise. Como 

valor inicial para a rigidez ao cisalhamento, é utilizado o mesmo valor da rigidez à 
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compressão. O valor da rigidez ao cisalhamento é ajustado posteriormente para que 

a frequência natural de vibração obtida no estudo numérico seja semelhante a obtida 

no estudo experimental. 

No software ANSYS®, o estudo da frequência natural e do modo de vibração é 

realizado simultaneamente para as duas direções analisadas. A estrutura modelada 

(Figura 13), para as configurações de T3CBX e T3CBZ, tem os dados resumidos no 

Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Dados da estrutura para estudo no ANSYS® com anéis de borracha. 
 

Área das barras da estrutura 4,99.10
-5

 m² 

Momento de Inércia da seção transversal 1,18 .10
-9

 m4 

Módulo de Elasticidade do Material 48,35 GPa 

Massa Específica do Material 2,64.10
3
 kg/m³ 

Massa das Ligações 0,0026 kg 

Rigidez à Compressão kc 1,710 .10
7
 N/m 

Rigidez ao Cisalhamento ks 1,710 .10
7
 N/m 

Elementos BEAM4 72 elementos 

Elementos LINK8 64 elementos 

Elementos COMBIN40 864 elementos 

Elementos MASS21 76 elementos 

 
Fonte: Autor 

 

Para esta estrutura é realizada a análise modal e os resultados da Tabela 19 

mostram os valores das primeiras frequências naturais nas duas direções.  

 

Tabela 19 – Frequências da estrutura obtidas por análise numérica na configuração 
T3CB para ks = 1,710·107 N/m. 
 

Direção Frequência (Hz) 

X 82,610 
Z 81,784 

 
Fonte: Autor 

 

Comparando os valores da Tabela 19 com os da Tabela 14 nota-se uma 

divergência entre os valores obtidos de maneira numérica e experimental. 
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Considerando que os valores das demais propriedades da estrutura estão corretas, 

altera-se o valor da rigidez ao cisalhamento para: 

 

ks = 1,820 · 107N/m  

 

Refazendo-se a análise modal, têm-se os resultados apresentados na Tabela 

20. 

 

Tabela 20 – Frequências da estrutura obtidas por análise numérica na configuração 
T3CB para ks = 1,820·107 N/m. 
 

Direção Frequência (Hz) 

X 82,921 
Z 82,098 

 
Fonte: Autor 

 

Para o estudo do modo de vibração, cada frequência é selecionada 

individualmente e o ANSYS® simula o deslocamento dos nós da estrutura. O 

deslocamento da simulação tem a única intenção de mostrar como a estrutura vibra 

na frequência selecionada, tendo apenas semelhança com o movimento e não com o 

real valor do deslocamento. O modo de vibração para as frequências fundamentais, 

tanto na direção X quanto na direção Z da estrutura, é apresentado na Figura 43. 

Para o T3CBX, é realizado o estudo numérico com os dados presentes no 

Quadro 2. 

Após a análise no MID, com os valores da posição do nó de controle no topo 

da estrutura, é gerada a Figura 44. 
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Figura 43 – Analise modal pelo ANSYS®: (a) Frequência de 82,098 Hz; (b) Frequência 
de 82,921 Hz. 

 

                  
(a)                                                                      (b)  

Fonte: Autor 
 

Figura 44 – Resposta numérica da estrutura no domínio do tempo na configuração 
T3CBX no MID. 

 

 
 

Fonte: Autor 
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Com base no sinal da Figura 44, a frequência natural de vibração pode ser 

calculada pelo número de comprimentos de onda presentes em um intervalo de 

tempo. 

 

P1(2,500 s; 1,00 · 10−3m)  

P2(9,9985 s ; 2,43 · 10−6m)  

 

Entre os dois picos selecionados existem 660 picos. Assim: 

 

f = 660 ·
1

9,9985 − 2,5
  

f = 88 Hz  

A taxa de amortecimento é determinada pelo decremento logarítmico, 

analisando-se a amplitude de deslocamento em um pico inicial e em um pico no final 

do intervalo de tempo de análise. 

 

ζ =
1

√1 + (
2π · 660

ln (
1,00 · 10−3

2,43 · 10−6)
)

2

 

 

ζ = 0,1453%  

 

Para a configuração de T3CBZ, os dados da estrutura para simulação no MID 

são apresentados no Quadro 3. 

A partir desta simulação, gera-se a Figura 45, relativa a posição do nó de 

controle escolhido, localizado no topo da estrutura. 
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Figura 45 – Resposta numérica da estrutura no domínio do tempo na configuração 
T3CBZ no MID. 
 

 
 

Fonte: Autor 
 
 

A partir do sinal obtido, a frequência natural e a taxa de amortecimento podem 

ser calculadas de maneira semelhante ao estudo na direção X. 

Para a frequência natural tem-se: 

 

P1(2,500 s; 1,00 · 10−3m)  

P2(9,99275 s ; 5,06 · 10−8m)  

Entre os dois picos selecionados existem 655 picos. Assim: 

 

f = 655 ·
1

9,99275 − 2,5
  

f = 87,44 Hz  

 

E, para a taxa de amortecimento, tem-se. 
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ζ =
1

√1 + (
2π · 655

ln (
1,00 · 10−3

5,06 · 10−8)
)

2

 

 

ζ = 0,2404% 
 

Para as configurações de T2SBX e T2SBZ, a sequência de cálculos é 

semelhante. São utilizados os dados do Quadro 4, trocando-se a rigidez à compressão 

para a obtida no estudo dos anéis de borracha. A rigidez à compressão e ao 

cisalhamento utilizadas são: 

 

kC = 7,210 · 106N/m 

ks = 7,210 · 106N/m 

 

Com estes dados é realizada a análise modal e os resultados da Tabela 21 

mostram os valores das primeiras frequências naturais nas duas direções. 

 

Tabela 21 – Frequências da estrutura obtidas por análise numérica na configuração 
T2CB para ks = 7,210·106 N/m. 
 

Direção Frequência(Hz) 

X 76,413 
Z 75,642 

 
Fonte: Autor 

Comparando os valores da Tabela 21 com os da Tabela 14, também se nota 

uma diferença entre os valores. Alterando o valor da rigidez ao cisalhamento para: 

 

ks = 1,45 · 107N/m  

 

E, em seguida, refazendo a análise modal, têm-se os resultados apresentados 

na Tabela 22. 
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Tabela 22 – Frequências da estrutura obtidas por análise numérica na configuração 
T2CB para ks = 1,450·107 N/m. 
 

Direção Frequência(Hz) 

X 81,712 
Z 80,881 

 
Fonte: Autor 

 

Para o estudo da taxa de amortecimento pelo MID, a sequência segue o padrão 

do estudo com T3CBX e T3CBZ, ou seja, modificando unicamente o valor do cm. Com 

os resultados das direções X e Z no estudo numérico com os anéis de borracha é 

formada a Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Resumo do estudo dos coeficientes de amortecimento da estrutura com 
anéis de borracha 
 

Configuração Direção Coeficiente de 
amortecimento 

Taxa de 
amortecimento 

T1CB X  - 
Z  - 

T2CB X 1,88 0,1706% 
Z 2,63 0,2404% 

T3CB X 1,60 0,1453% 
Z 2,63 0,2404% 

 
Fonte: Autor 
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4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste item são comparados os resultados obtidos no estudo experimental e 

numérico da estrutura, para modo de vibração, frequência natural de vibração e 

amortecimento, para os diferentes valores de torque aplicado nas ligações da 

estrutura e a presença ou não de anéis de borracha nas mesmas. Também são 

avaliados os estudos referentes ao módulo de elasticidade longitudinal, massa 

específica e rigidez à compressão dos anéis de borracha, realizados para caracterizar 

os materiais utilizados na análise dinâmica estrutural. 

O resumo dos resultados obtidos no estudo experimental e numérico, variando 

o torque e a presença dos anéis de borracha na ligação da estrutura estudada, está 

apresentado na Tabela 24 e na Figura 46. 

Inicialmente, as FFT realizadas mostram dois picos bem definidos e, pela 

amplitude apresentada nos estudos das configurações T3SBX e T3SBZ, supõe-se 

que o segundo pico representa a frequência natural de vibração da estrutura. A 

suposição é comprovada pelo estudo nas demais configurações e pelo estudo 

numérico, que apresenta unicamente as frequências semelhantes ao segundo pico. 

O aumento na amplitude de aceleração que o primeiro pico presente na FFT 

demonstra, conforme o torque da ligação tem sua intensidade diminuída, indica que a 

frequência é altamente influenciada pela rigidez à rotação da ligação, não avaliada 

neste estudo. Este comportamento ocorre também com o acréscimo do anel entre os 

perfis da ligação, corroborando com a suposição da influência da rigidez à rotação. 

Para o estudo numérico, pela impossibilidade de inserir a semirrigidez do aperto 

dos parafusos, a frequência na direção X e Z foram, respectivamente, 88,218Hz e 

87,665Hz. No estudo experimental, não foi observado deslizamento entre os perfis, 

ou seja, mesmo sendo aplicado o T1, o aperto foi suficiente para manter a ligação 

fixada. 

Para a taxa de amortecimento, os valores obtidos não apresentam um padrão 

definido, sendo, em um mesmo estudo, hora maior na direção X, hora maior na direção 

Z e também com valores aproximadamente iguais. Os valores variam entre 0,12% e 

0,18% no estudo sem os anéis nas ligações. Os baixos valores obtidos no cálculo do 

amortecimento da estrutura fazem com que quaisquer pequenas influências dos erros 

inerentes no estudo experimental sejam significantes para o valor final, embora o 

estudo tenha sido cuidadosamente executado. 
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Tabela 24 – Resumo dos resultados 

 

Config Direção Freq. 
Exp.(Hz) 

Freq. 
Num.(Hz) 

ζ Exp ζ Num (cm) 

T1SB X 88,50 88,218 0,1815% 0,1806% (1,99) 
Z 88,25 87,665 0,1534% 0,1510% (1,65) 

T2SB X 89,25 88,218 0,1230% 0,1245% (1,37) 
Z 89,25 87,665 0,1251% 0,1228% (1,34) 

T3SB X 88,75 88,218 0,1239% 0,1245% (1,37) 
Z 88,75 87,665 0,1805% 0,1802% (1,97) 

T1CB X - - - - 
Z - - - - 

T2CB X 81,75 81,712 0,1700% 0,1706% (1,88) 
Z 80,75 80,881 0,2384% 0,2404% (2,63) 

T3CB X 83,20 82,921 0,1447% 0,1453% (1,60) 
Z 82,00 82,098 0,2367% 0,2404% (2,63) 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 46 – Resumo dos resultados: (a) Sem borracha na direção X-X; (b) Sem 
borracha na direção Z-Z; (c) Com borracha na direção X-X; (d) Com borracha na 
direção Z-Z. 
 

  
(a)                                                                                (b) 

  
(c)                                                                                 (d) 

Fonte: Autor 
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Como esperado, o acréscimo dos anéis de borracha nas ligações promoveu 

um aumento na taxa de amortecimento ao custo de uma diminuição na frequência 

natural da estrutura. No estudo sem os anéis, a frequência natural na direção Z é 

menor que na direção X, devido a não simetria das faces. Esse comportamento se 

mantem no estudo com os anéis de borracha, sendo que a estrutura com o T3 tem 

frequência maior. Isso ocorre porque quanto maior o aperto dos parafusos, menos 

liberdade para deformar o anel de borracha tem e, por consequência, se aproxima do 

estado de ligação rígida do estudo sem os anéis. 

A taxa de amortecimento se apresenta maior com os elementos flexíveis nas 

ligações, significando que os anéis trabalham em conjunto, dissipando a energia 

imposta à estrutura pela força aplicada. Em um dos casos (T2CBZ), a taxa de 

amortecimento tem crescimento de quase 100%. Mais uma vez, devido à taxa de 

amortecimento ser baixa, torna-se difícil mensurar o real valor do acréscimo no 

amortecimento devido à presença dos anéis em relação aos erros presentes no ensaio 

experimental. 

Para o caso da estrutura nas configurações de T1CBX e T1CBZ não é possível 

determinar a frequência natural de vibração unicamente analisando a FFT. Como 

pode ser visto na Figura 31 e na Figura 33, após cessar a condição inicial da força 

aplicada, o movimento rapidamente parou e a estrutura alcançou o repouso. Na Figura 

32 e na Figura 33 é possível notar que nenhuma amplitude de aceleração é 

significativamente alta no sinal, mas sim uma faixa de frequências que é levemente 

superior a zero, na qual supõe-se que a frequência natural de vibração à flexão está. 

Como não é possível distinguir a frequência de vibração à flexão da frequência ligada 

a rigidez à rotação, e ainda, a amplitude é pouco significativa, conclui-se que o 

amortecimento é muito alto quando comparado com as outras configurações de 

ensaio. 

Devido à incapacidade de determinar a frequência natural de vibração à flexão, 

não é possível realizar a análise modal da forma que foi desenvolvida neste trabalho 

e nem utilizar um filtro para determinar a taxa de amortecimento da estrutura nas 

configurações de T1CBX e T1CBZ. Não tendo valores para comparar, não é possível 

calibrar a rigidez ao cisalhamento do anel de borracha quando apertado no T1. 
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

Com o intuito de avaliar a influência da semirrigidez nas ligações da estrutura 

nas características dinâmicas da mesma, anéis de borracha foram inseridos, o torque 

de aperto dos parafusos variado e um estudo numérico e experimental foi conduzido. 

Comparando os efeitos da inclusão de um elemento flexível nas ligações, 

notou-se uma redução na frequência natural para o uso do anel de borracha com os 

torques de 2Nm e 3Nm (T2 e T3, respectivamente), contudo, houve um aumento nas 

taxas de amortecimento. Para o torque de 1Nm (T1), a inclusão dos elementos 

flexíveis aumentou o amortecimento da estrutura de tal maneira que não foi possível 

determinar com precisão a sua frequência natural, embora obedeça ao mesmo padrão 

observado nas configurações T2 e T3, ou seja, aumento na taxa de amortecimento ao 

custo de uma diminuição da frequência natural. 

Comparando a variação do torque, na estrutura sem os anéis de borracha, 

observou-se uma pequena alteração na frequência natural de vibração e na taxa de 

amortecimento. Esta pequena alteração se deve a baixa influência que o torque teve 

na estrutura sem os anéis de borracha pois, mesmo o menor dos torques aplicados 

(T1) não provocou o deslizamento entre os perfis nem trepidação nos parafusos. 

Para a estrutura com os anéis de borracha a influência foi observada sendo, 

quanto maior o torque, mais rígida a ligação e, por consequência, mais alta a 

frequência natural. Conclui-se ainda que o aumento do torque causa uma diminuição 

na taxa de amortecimento, visto que para o torque T1 o movimento rapidamente 

cessou (em cerca de 0,25 segundos, com 7 a 8 picos), enquanto para os torques 

maiores durou mais. A variação entre as configurações de torque T2 e T3 foi pequena 

em comparação com o torque T1 pois para as duas últimas o anel de borracha já 

estava suficientemente comprimido, sendo difícil promover um amortecimento maior. 

Visando promover novos trabalhos na área, são sugeridos alguns estudos, tais 

como: 

a) Realizar o mesmo estudo, com variação do torque e inclusão de um 

elemento flexível nas ligações, com estruturas mais esbeltas. 

b) Avaliar de uma forma experimental o elemento flexível, quantificando a 

rigidez à compressão, ao cisalhamento e a rotação e implementando esses 

valores no estudo numérico. 
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c) Realizar a análise modal em outras frequências, como por exemplo a 

frequência natural de vibração à torção ou a segunda frequência natural de 

vibração à flexão, e avaliar nestas o efeito da ligação semirrígida. 

d) Adicionar barras na estrutura formando um diafragma rígido horizontal para 

evitar o aparecimento da primeira frequência de vibração. 
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APÊNDICE A – COORDENADAS DOS NÓS 

 

  (continua) 

Nó Coord. X Coord. Y Coord. Z 

1 0,0000 0,0000 0,1468 

2 0,1468 0,0000 0,1468 

3 0,1468 0,0000 0,0734 

4 0,1468 0,0000 0,0000 

5 0,0000 0,0000 0,0000 

6 0,0000 0,0000 0,0734 

7 0,0000 0,0609 0,1468 

8 0,1468 0,0609 0,1468 

9 0,1468 0,0609 0,0000 

10 0,0000 0,0609 0,0000 

11 0,0000 0,1218 0,1468 

12 0,1468 0,1218 0,1468 

13 0,1468 0,1218 0,0000 

14 0,0000 0,1218 0,0000 

15 0,0000 0,1827 0,1468 

16 0,1468 0,1827 0,1468 

17 0,1468 0,1827 0,0000 

18 0,0000 0,1827 0,0000 

19 0,0000 0,2436 0,1468 

20 0,1468 0,2436 0,1468 

21 0,1468 0,2436 0,0000 

22 0,0000 0,2436 0,0000 

23 0,0000 0,3045 0,1468 

24 0,1468 0,3045 0,1468 

25 0,1468 0,3045 0,0000 

26 0,0000 0,3045 0,0000 

27 0,0000 0,3653 0,1468 

28 0,1468 0,3653 0,1468 

29 0,1468 0,3653 0,0000 

30 0,0000 0,3653 0,0000 

31 0,0000 0,4262 0,1468 

32 0,1468 0,4262 0,1468 

33 0,1468 0,4262 0,0000 

34 0,0000 0,4262 0,0000 

35 0,0000 0,4871 0,1468 

36 0,1468 0,4871 0,1468 

37 0,1468 0,4871 0,0000 

38 0,0000 0,4871 0,0000 

39 0,0000 0,5480 0,1468 

40 0,1468 0,5480 0,1468 
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  (conclusão) 

Nó Coord. X Coord. Y Coord. Z 

41 0,1468 0,5480 0,0000 

42 0,0000 0,5480 0,0000 

43 0,0000 0,6089 0,1468 

44 0,1468 0,6089 0,1468 

45 0,1468 0,6089 0,0000 

46 0,0000 0,6089 0,0000 

47 0,0000 0,6698 0,1468 

48 0,1468 0,6698 0,1468 

49 0,1468 0,6698 0,0000 

50 0,0000 0,6698 0,0000 

51 0,0000 0,7307 0,1468 

52 0,1468 0,7307 0,1468 

53 0,1468 0,7307 0,0000 

54 0,0000 0,7307 0,0000 

55 0,0000 0,7916 0,1468 

56 0,1468 0,7916 0,1468 

57 0,1468 0,7916 0,0000 

58 0,0000 0,7916 0,0000 

59 0,0000 0,8525 0,1468 

60 0,1468 0,8525 0,1468 

61 0,1468 0,8525 0,0000 

62 0,0000 0,8525 0,0000 

63 0,0000 0,9134 0,1468 

64 0,0734 0,9134 0,1468 

65 0,1468 0,9134 0,1468 

66 0,1468 0,9134 0,0000 

67 0,0734 0,9134 0,0000 

68 0,0000 0,9134 0,0000 
Nó: Número do nó 
Coord. X: Coordenada do nó no eixo X (m) 
Coord. Y: Coordenada do nó no eixo Y (m) 
Coord. Z: Coordenada do nó no eixo Z (m) 
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APÊNDICE B – DADOS DA ESTRUTURA 

 

        (continua) 

Número Nó i Nó j c b t A I V 

1 1 7 12,5 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 6,071·10-6 

2 2 8 12,8 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 6,330·10-6 

3 4 9 13,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 6,511·10-6 

4 5 10 12,6 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 6,019·10-6 

5 7 11 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

6 8 12 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 

7 9 13 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

8 10 14 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

9 11 15 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

10 12 16 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 

11 13 17 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

12 14 18 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

13 15 19 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

14 16 20 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 

15 17 21 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

16 18 22 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

17 19 23 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

18 20 24 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 

19 21 25 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

20 22 26 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

21 23 27 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

22 24 28 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 

23 25 29 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

24 26 30 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

25 27 31 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

26 28 32 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 

27 29 33 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

28 30 34 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

29 31 35 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

30 32 36 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 

31 33 37 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

32 34 38 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

33 35 39 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

34 36 40 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 

35 37 41 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

36 38 42 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

37 39 43 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

38 40 44 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 
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          (continuação) 

Número Nó i Nó j c b t A I V 

39 41 45 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

40 42 46 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

41 43 47 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

42 44 48 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 

43 45 49 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

44 46 50 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

45 47 51 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

46 48 52 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 

47 49 53 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

48 50 54 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

49 51 55 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

50 52 56 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 

51 53 57 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

52 54 58 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

53 55 59 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

54 56 60 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 

55 57 61 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

56 58 62 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

57 59 63 6,1 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 2,963·10-6 

58 60 65 6,1 15,81 1,65 4,945·10-5 1,166·10-9 3,016·10-6 

59 61 66 6,1 15,8 1,66 4,970·10-5 1,170·10-9 3,032·10-6 

60 62 68 6,1 15,3 1,65 4,777·10-5 1,052·10-9 2,914·10-6 

61 1 2 16,18 15,96 1,77 5,337·10-5 1,275·10-9 8,635·10-6 

62 2 3 8,14 15,96 1,77 5,337·10-5 1,275·10-9 4,344·10-6 

63 3 4 8,14 15,96 1,77 5,337·10-5 1,275·10-9 4,344·10-6 

64 4 5 16,25 15,97 1,73 5,226·10-5 1,254·10-9 8,493·10-6 

65 5 6 8,15 15,96 1,75 5,280·10-5 1,263·10-9 4,303·10-6 

66 6 1 8,15 15,96 1,75 5,280·10-5 1,263·10-9 4,303·10-6 

67 63 64 8,15 15,96 1,8 5,422·10-5 1,294·10-9 4,419·10-6 

68 64 65 8,15 15,96 1,8 5,422·10-5 1,294·10-9 4,419·10-6 

69 65 66 16,3 15,97 1,76 5,312·10-5 1,272·10-9 8,658·10-6 

70 66 67 8,12 15,96 1,76 5,308·10-5 1,269·10-9 4,310·10-6 

71 67 68 8,12 15,96 1,76 5,308·10-5 1,269·10-9 4,310·10-6 

72 68 63 16,3 15,97 1,72 5,198·10-5 1,247·10-9 8,472·10-6 

73 1 12 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

74 11 20 20,14 15,82 1,66 4,977·10-5 1,175·10-9 1,002·10-5 

75 19 28 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

76 27 36 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

77 35 44 20,14 15,82 1,68 5,033·10-5 1,187·10-9 1,014·10-5 

78 43 52 20,14 15,82 1,67 5,005·10-5 1,181·10-9 1,008·10-5 

79 51 60 20,14 15,82 1,66 4,977·10-5 1,175·10-9 1,002·10-5 
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       (continuação) 

Número Nó i Nó j c b t A I V 

80 59 64 11,75 15,8 1,62 4,857·10-5 1,146·10-9 5,707·10-6 

81 2 11 20,14 15,82 1,66 4,977·10-5 1,175·10-9 1,002·10-5 

82 12 19 20,14 15,82 1,68 5,033·10-5 1,187·10-9 1,014·10-5 

83 20 27 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

84 28 35 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

85 36 43 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

86 44 51 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

87 52 59 20,14 15,82 1,69 5,062·10-5 1,193·10-9 1,019·10-5 

88 60 64 11,75 15,8 1,65 4,942·10-5 1,164·10-9 5,807·10-6 

89 3 8 11,75 16 1,68 5,094·10-5 1,230·10-9 5,985·10-6 

90 9 16 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

91 17 24 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

92 25 32 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

93 33 40 20,14 15,82 1,62 4,863·10-5 1,151·10-9 9,795·10-6 

94 41 48 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

95 49 56 20,14 15,82 1,68 5,033·10-5 1,187·10-9 1,014·10-5 

96 57 65 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

97 3 9 11,75 16 1,66 5,036·10-5 1,217·10-9 5,918·10-6 

98 8 17 20,14 15,82 1,66 4,977·10-5 1,175·10-9 1,002·10-5 

99 16 25 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

100 24 33 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

101 32 41 20,14 15,82 1,68 5,033·10-5 1,187·10-9 1,014·10-5 

102 40 49 20,14 15,82 1,67 5,005·10-5 1,181·10-9 1,008·10-5 

103 48 57 20,14 15,82 1,66 4,977·10-5 1,175·10-9 1,002·10-5 

104 56 66 20,14 15,82 1,66 4,977·10-5 1,175·10-9 1,002·10-5 

105 4 14 20,14 15,82 1,68 5,033·10-5 1,187·10-9 1,014·10-5 

106 13 22 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

107 21 30 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

108 29 38 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

109 37 46 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

110 45 54 20,14 15,82 1,69 5,062·10-5 1,193·10-9 1,019·10-5 

111 53 62 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

112 61 67 11,75 15,85 1,62 4,873·10-5 1,158·10-9 5,726·10-6 

113 5 13 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

114 14 21 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

115 22 29 20,14 15,82 1,62 4,863·10-5 1,151·10-9 9,795·10-6 

116 30 37 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

117 38 45 20,14 15,82 1,68 5,033·10-5 1,187·10-9 1,014·10-5 

118 46 53 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

119 54 61 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

120 62 67 11,75 15,86 1,62 4,876·10-5 1,160·10-9 5,730·10-6 
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       (conclusão) 

Número Nó i Nó j c b t A I V 

121 6 7 11,75 15,85 1,66 4,987·10-5 1,182·10-9 5,859·10-6 

122 10 15 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

123 18 23 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

124 26 31 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

125 34 39 20,14 15,82 1,69 5,062·10-5 1,193·10-9 1,019·10-5 

126 42 47 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

127 50 55 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

128 58 63 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

129 6 10 11,75 15,94 1,66 5,017·10-5 1,203·10-9 5,894·10-6 

130 7 18 20,14 15,82 1,62 4,863·10-5 1,151·10-9 9,795·10-6 

131 15 26 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

132 23 34 20,14 15,82 1,68 5,033·10-5 1,187·10-9 1,014·10-5 

133 31 42 20,14 15,82 1,65 4,948·10-5 1,169·10-9 9,966·10-6 

134 39 50 20,14 15,82 1,64 4,920·10-5 1,163·10-9 9,909·10-6 

135 47 58 20,14 15,82 1,68 5,033·10-5 1,187·10-9 1,014·10-5 

136 55 68 20,14 15,82 1,67 5,005·10-5 1,181·10-9 1,008·10-5 

TOTAL     1744,59         8,670·10-4 

MÉDIA       15,77 1,66 4,959·10-5 1,164·10-9   
Número: Número da barra 
Nó i: Nó inicial da barra 
Nó j: Nó final da barra 
c: Comprimento da barra (mm) 
b: Aba do perfil (mm) 
t: Espessura do perfil (mm) 
A: Área (m²) 
I: Inércia (m4) 

V: Volume (m³) 
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APÊNDICE C – INTEGRAÇÃO DIRETA PELO MÉTODOD DAS DIFERENÇAS FINITAS 

CENTRAIS 

 

A equação do movimento que representa um modelo linear com vários graus 

de liberdade de maneira discreta pode ser escrita conforme a Equação (12). 

 

𝐌�̈� + 𝐂�̇� + 𝐊𝐱 = 𝐟(𝒕) (12) 

 

Na qual: 

M, C e K: Matrizes de massa, amortecimento e rigidez da estrutura, 

respectivamente; 

�̈�, �̇� e 𝐱: Vetores de aceleração, velocidade e deslocamento da estrutura, 

respectivamente; 

𝐟(𝒕): Vetor das forças aplicadas na estrutura. 

 

A integração direta é um procedimento analítico utilizado para determinar a 

solução de equações diferenciais, como por exemplo a Equação (12), que pode ser 

realizada de maneira explícita ou implícita, dependendo do método numérico 

empregado. Para este estudo, a matriz de massa M é discreta e a matriz de 

amortecimento C proporcional à matriz de massa e os elementos utilizados na 

programação são de treliça (birrotulada), ou seja, o esforço computacional é reduzido 

devido à existência de somente deformações axiais. 

Logo, as matrizes M e C são diagonais e a solução do problema se reduz a 

equações independentes entre si, sendo um sistema de equações resolvido de 

maneira explcita pelo método das diferenças finitas centrais. 

Considerando xt-Δt, xt, e xt+Δt vetores de deslocamento referentes aos tempos 

subscritos, separados entre si por um intervalo de tempo Δt. Para um tempo 

intermediário entre t-Δt, e t, a velocidade pode ser escrita como: 

 

�̇�
t−

Δt
2

=
𝐱t − 𝐱t−Δt

Δt
 (13) 

 

Do mesmo modo, a velocidade para um tempo entre t e t+Δt, pode ser escrita 

como: 
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�̇�
t+

Δt
2

=
𝐱t+Δt − 𝐱t

Δt
 (14) 

 

Com os vetores de velocidade das Equações (13) e (14), pode-se obter o vetor 

da aceleração no tempo t, dado por: 

 

�̈�t =

�̇�
t+

Δt
2

− �̇�
t−

Δt
2

Δt
 

(15) 

 

Substituindo as Equações (13) e (14) na Equação (15), têm-se: 

 

�̈�t =
𝐱t−Δt − 2𝐱t + 𝐱t+Δt

Δt2
 (16) 

 

Pela média entre as Equações (13) e (14) pode-se ainda determinar a 

velocidade no tempo t: 

 

�̇�t =
(𝐱t+Δt − 𝐱t−Δt)

2Δt
 (17) 

 

Utilizando a Equação (12) e nela aplicando os valores já deduzidos de 

aceleração (ẍt), velocidade (ẋt) e posição (xt) obtidos nas Equações (16) e (17), tem-

se: 

 

𝐌 [
𝐱t+Δt − 2𝐱t + 𝐱t−Δt

Δt2
] + 𝐂 [

(𝐱t+Δt − 𝐱t−Δt)

2Δt
] + 𝐊𝐱t = 𝐟t (18) 

 

Rearranjando a Equação (18) e isolando os termos em relação a xt+Δt obtém-

se: 

 

[
𝐌

∆t2
+

𝐂

2Δt
] 𝐱t+Δt = 𝐟t − [𝐊 −

2𝐌

∆t2
] 𝐱t − [

𝐌

∆t2
−

𝐂

2Δt
] 𝐱t−Δt (19) 
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E assim é possível, após definir o deslocamento xt+Δt no tempo t+Δt, determinar 

os vetores aceleração e velocidade (ẍt e ẋt, respectivamente) presentes nas Equações 

(16) e (17). 

Para dar início ao procedimento de cálculo é preciso indicar as condições 

inicias de deslocamento e velocidade, ou seja, os vetores x0 e ẋ0. Além disso, para 

que a Equação (19) possa ser utilizada no tempo inicial, é preciso determinar o 

deslocamento no instante Δt anterior. Para isso é utilizada a Equação (16) no tempo 

inicial, com a variável x0-Δt em evidência. Com isso, têm-se: 

 

𝐱0−Δt = Δt2�̈�0 + 2𝐱0 − 𝐱0+Δt (20) 

 

Utilizando o tempo inicial na Equação (17) e isolando x0+Δt, obtém-se: 

 

𝐱0+Δt = 2Δt�̇�0 − 𝐱0−Δt (21) 

 

Que, sendo aplicada na Equação (20) e simplificando, fica: 

 

𝐱0−Δt = 𝐱0 − Δt�̇�0 +
Δt2

2
�̈�0 (22) 

 

Na Equação (22), o valor de ẍ0 pode ser calculado aplicando o tempo inicial na 

Equação (12): 

 

𝐌�̈�0 + 𝐂�̇�0 + 𝐊𝐱0 = 𝐟0 (23) 

 

E, isolando o valor de ẍ0, resulta: 

 

�̈�0 = 𝐌−1[𝐟0 − 𝐂�̇�0 − 𝐊𝐱0] (24) 

 

Como as matrizes M e C são diagonais, a soma das matrizes que multiplica 

xt+Δt também é diagonal. Ainda, por se tratar apenas de elementos de treliça, não é 

necessário formar a matriz de rigidez global K, pois a integração é efetuada em nível 

de elemento. Portanto, a equação pelo método das diferenças finitas centrais 
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simplificada para determinar os deslocamentos em qualquer nó da estrutura, em 

qualquer direção, no tempo t+Δt, fica: 

 

xt+Δt =
1

c1
[
Δt2

m
Ft + 2xt − c2xt−Δt] (25) 

 

Na qual: 

x: Deslocamento linear, em metros do nó da treliça na direção x, y ou z; 

Δt: Intervalo de tempo de integração, em segundos; 

m: Massa nodal, em quilogramas. 

Ft: Força nodal resultante, em Newtons, na direção correspondente, x, y ou z, 

no tempo t (ft-fa). 

ft: Peso próprio e forças nodais externas; 

fa: Forças axiais nos elementos em virtude das deformações axiais (k.xt); 

c1: (1 +
cm.∆t

2
); 

c2: (1 −
cm.∆t

2
); 

cm: Constante de proporcionalidade entre a matriz de amortecimento e a matriz 

de massa (
c

m
); 

c: Coeficiente de amortecimento viscoso, em N.s/m, proporcional a massa m. 

 

A constante de proporcionalidade cm deve ser calibrada de maneira que a taxa 

de amortecimento ζ resulte semelhante à da estrutura analisada. Além disso, adotar 

um intervalo de integração adequado assegura a convergência e uma maior precisão 

no resultado, uma vez que, conforme Bathe (1996), o método é condicionalmente 

estável. Para que o intervalo de integração seja adequado, é preciso que, segundo 

Humar (2005): 

 

Δt ≤ Δtcrit =
2

ωn
=

2

2πfn
=

Tn

π
 (26) 

 

Na qual: 

Δtcrit: Intervalo de integração crítico; 

ωn: Maior frequência angular da estrutura, em rad/s; 
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fn: Maior frequência natural de vibração da estrutura, em Hz; 

Tn: Menor período natural de vibração da estrutura, em s; 

 

Calcular o Tn correspondente ao maior modo de vibração resume a maior 

dificuldade para determinação do intervalo de integração. Para o caso de elementos 

de treliça, segundo Groehs (2005) a maior frequência natural de vibração, supondo 

elementos isolados, pode ser determinada pela Equação (27). 

 

ωn = √λn = 2πfn =
2

Lmin
√

E

ρ
 (27) 

 

Na qual: 

Lmin: Comprimento inicial da menor barra, em metros; 

E: Módulo de elasticidade longitudinal do material, em N/m²; 

ρ: Massa específica do material, em kg/m³; 

 

Substituindo a Equação (27) na Equação (26), é obtida a equação de Courant-

Friedrichs-Lewy: 

 

Δt ≤ Δtcrit =
2

ωn
=

Lmin

√
E
ρ

 
(28) 

 

É importante apontar que a equação de Courant-Friedrichs-Lewy resulta uma 

aproximação no valor do intervalo de integração e que é preciso obter pelo menos 

duas respostas iguais com valores menores e diferentes de intervalos de integração 

em relação ao obtido no resultado da Equação (28). 
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APÊNDICE D –  DECREMENTO LOGARÍTMICO 

 

O decremento logarítmico refere-se a taxa de decréscimo da amplitude de 

vibração de um sistema livre amortecido conforme a energia presente é perdida. Esta 

taxa é definida pelo logaritmo natural da razão de dois pontos sequenciais, mais 

especificamente para o caso do sinal no tempo, dois picos consecutivos. 

A expressão que representa esse método é defina pela Equação (29). 

 

δ = ln (
x1

x2
) (29) 

 

Na qual: 

x1: Amplitude no primeiro ponto; 

x2: Amplitude no segundo ponto. 

 

Para o sistema subamortecido estudado, a resposta característica é dada por: 

 

x = x0e−ζωnt cos(ωdt − φ0) (30) 

 

Na qual: 

x0: Amplitude inicial 

ζ: Taxa de amortecimento; 

ωn: Frequência natural de vibração; 

ωd: Frequência natural de vibração amortecida; 

t: Tempo; 

φ0: Ângulo de fase inicial. 

 

E, a frequência natural de vibração amortecida pode ser relacionada com a 

frequência natural de vibração do sistema: 

 

ωd = ωn√1 − ζ2 (31) 

 

Aplicando a Equação (30) em (29), obtêm-se: 
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x1

x2
=

x0e−ζωnt1 cos(ωdt1 − φ0)

x0e−ζωnt2 cos(ωdt2 − φ0)
 (32) 

 

Sabendo que o segundo pico analisado está localizado a j períodos após o 

primeiro pico, tem-se: 

 

x1

x2
=

x0e−ζωnt1 cos(ωdt1 − φ0)

x0e−ζωn(t1+jτ) cos(ωd(t1 + jτ) − φ0)
 (33) 

 

Na qual: 

j: Número de períodos existentes entre os picos analisados, j Є N; 

: Período de vibração amortecida. 

 

Como a função cosseno é par, pode-se simplificar a Equação (33) para: 

 

x1

x2
= eζωnjτ (34) 

 

Sabendo que o período  pode ser definido como: 

 

τ =
2π

ωn. √1 − ζ2
 (35) 

 

Substituindo a Equação (35) e a Equação (31) em (34), tem-se: 

 

x1

x2
= e

ζωnj2π

ωn√1−ζ2
 (36) 

 

Simplificando a Equação (36), aplicando o logaritmo natural e isolando o termo 

relativo a taxa de amortecimento, obtém-se a Equação (37). 
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ζ =
1

√1 + (
2πj

ln (
x1

x2
)

)

2
 

(37) 

 

A Equação (37) é utilizada para a determinação da taxa de amortecimento nos 

estudos experimental e numérico da estrutura estudada. 

 


