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Resumo: Este trabalho teve como objetivo ajustar os 

parâmetros de um modelo dinâmico de uma bancada 

representando um edifício de dois andares sujeito a 

oscilação de base. Os parâmetros dinâmicos do modelo 

do sistema foram ajustados com base em testes 

experimentais em diferentes frequências de oscilação de 

base para o sistema com um e dois graus de liberdade. 

 

1. Introdução 
Ao longo da história, há inúmeros registros dos 

danos em edificações provocados por abalos sísmicos e 

rajadas de vento [1]. Daí vem à importância de se 

realizar estudos do comportamento destas estruturas 

para evitar catástrofes como a da ponte de Tacoma.  

A bancada em estudo representa um edifício de dois 

andares sujeito a oscilações de base associadas a um 

terremoto. A partir dos dados experimentais obtidos em 

diferentes frequências, estimaram-se valores para os 

parâmetros dinâmicos do modelo. 

 

2. Sistema de um grau de liberdade 
No sistema com um grau de liberdade, foram 

realizados estudos de vibração livre e excitação de base. 

Inicialmente, foram utilizados parâmetros do fabricante 

para simular a resposta em regime transitório, 

observando-se diferenças em relação à resposta 

experimental. Em seguida, tentou-se estabelecer 

parâmetros mais realistas através das propriedades 

geométricas das paredes laterais consideradas vigas 

engastadas [2] para determinar a rigidez equivalente do 

sistema. Porém, este se mostrou sensível a variações 

geométricas e erros de medição, sendo descartado.  

Optou-se então pela utilização da frequência natural 

do sistema como referência para o ajuste do parâmetro 

de rigidez, já que esta pode ser precisamente obtida de 

maneira confiável em testes experimentais de 

ressonância e vibração livre. 

O estudo em vibração livre permitiu ainda a 

determinação de uma estimativa do coeficiente de 

amortecimento através do estudo do decremento 

logarítmico. Foram ainda realizados testes de vibração 

forçada para confirmar os valores obtidos para a massa 

do pavimento, rigidez equivalente e coeficiente de 

amortecimento, Tabela 1. 

 

Tabela I – Parâmetros ajustados do sistema de 1 GdL. 

Parâmetro  

massa 1,5785Kg 

rigidez 436,18 N/m 

coeficiente de amortecimento 0,8319 N.s/m 

 

 

3. Sistema de dois graus de liberdade 
Utilizando os parâmetros encontrados no estudo com 

1 grau de liberdade, procurou-se verificar as frequências 

de ressonância para os dois modos de vibração.  

Na Figura 1, é possível observar os valores de 

transmissibilidade medidos experimentalmente, 

comparados com aqueles obtidos a partir do modelo 

ajustado do sistema. Os pontos experimentais 

encontram-se próximos da linha analítica, mas desvios 

podem ser observados mesmo após o ajuste do modelo. 

Estas diferenças devem-se a não linearidades do sistema 

real bem como a simplificações do modelo como 

desconsiderar a massa distribuída das paredes agindo 

como elemento elástico ou a influência dos cabos 

suspensos conectados à bancada.   
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Figura 1 – Gráfico de transmissibilidade. 

 

4. Conclusões 
Neste trabalho, o estudo da resposta dinâmica 

forneceu valores para os parâmetros do modelo mais 

realistas que os do fabricante, tanto para o sistema de 

um quanto para o de dois graus de liberdade. Porém, 

fatores como a não linearidade do sistema e dinâmicas 

não modeladas geraram ainda alguma divergência entre 

a resposta do modelo e a observada experimentalmente. 

O modelo ajustado, mais representativo da resposta 

dinâmica da planta, permitirá o estudo e a 

implementação de estratégias de controle de vibração 

mais adequados a esta bancada.  
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