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Resumo: Este trabalho consistiu na análise modal computacional e experimental das 

estruturas de uma bancada para ensaios em cabos de linhas de transmissão, localizada no 

laboratório de Engenharia Civil na Universidade Federal do Pará. A bancada é formada por 

três torres metálicas treliçadas que servem de suporte para um cabo condutor de energia 

elétrica. Foram realizadas simulações computacionais das estruturas da bancada de forma a 

verificar a influência do cabo e da cadeia de isoladores no comportamento dinâmico do 

sistema, utilizando dois modelos em elementos finitos. Os resultados obtidos através dos 

modelos numéricos foram comparados com resultados de uma análise modal experimental 

realizada na bancada com emprego de acelerômetros piezo-elétricos, e empregando o 

método dos Subspaços Estocásticos. Como conclusão do estudo, verificou-se uma pequena 

influência da cadeia de isoladores e do cabo condutor nos parâmetros modais da torre 

correspondente ao apoio central da bancada. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A ocorrência de acidentes em linhas aéreas de transmissão com conseqüente interrupção 

do fornecimento de energia vem se tornando cada vez mais freqüente em algumas regiões do 

Brasil, sendo que vários relatos de acidentes com este tipo de estrutura são encontrados na 

literatura científica como, por exemplo, em (Blessmann, 2003) e (Amador, 2007). Este 

problema gera grande apreensão nas equipes de manutenção das empresas de transmissão de 

energia. Na região amazônica, por exemplo, em que as linhas de transmissão atravessam 

grandes obstáculos, como na travessia de grandes rios, há relatos de acidentes, inclusive com 

colapso total, de torres devido à ocorrência de rajadas de vento (Souza, 2002; Amador, 2007). 

Sabe-se, com base em outros estudos realizados (Loredo-Souza et al., 2000; Rodrigues et al., 

2000), que os procedimentos estabelecidos nas normas de projeto de suporte metálicos 

(torres) nem sempre são suficientes para garantir a integridade dessas estruturas frente à ação 

do vento (Loredo-Souza et al., 2000). 

 Neste trabalho são apresentados resultados da análise modal computacional e 

experimental das estruturas de uma bancada para ensaio de cabos condutores, localizada no 

laboratório de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará, conforme detalhamento 

apresentado a seguir.  

 

2 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA 
 

 A estrutura estudada é composta por um cabo condutor do modelo Grosbeak 636 apoiado 

em três pontos. No ponto central, o cabo é suspenso através de uma cadeia de isoladores, a 

qual por sua vez é fixada a uma torre metálica treliçada com 4 m de altura. As torres da 

extremidade à torre central medem 1 m de altura e têm a finalidade de ancorar as 

extremidades do cabo condutor. Todas as torres são do tipo auto-portante e têm forma de 

coluna treliçada e as seções de suas barras são do tipo cantoneira ou seção “L”, conforme 

mostra esquematicamente a Figura 1 

 

 

Figura 1- Bancada para ensaios. 

 
A Figura 2 apresenta imagens das torres da bancada em estudo.  

 
 

3 METODOLOGIA 
 

Neste trabalho, foram realizadas dois tipos de análises modais, uma computacional, com 

a criação de modelos numéricos em elementos finitos, e uma experimental, na qual se utilizou 



o método dos subespaços estocásticos, para se obter os parâmetros modais da estrutura em 

estudo. 
 

  
a) Torre principal b) Torre de ancoragem 

 

Figura 2- Torres da bancada de ensaios. 

3.1 Análise modal computacional 

 

Em geral, pode-se dizer que da análise modal serve como auxílio para: identificar e 

avaliar o fenômeno de vibração; desenvolver modelos dinâmicos baseados 

experimentalmente; detectar danos estruturais.  

Para uma estrutura com múltiplos graus de liberdade, a equação que rege o equilíbrio 

dinâmico é dada pela expressão. 

 t+ + =MX CX KX F( )&& &  (1) 

onde M  é a matriz de massa da estrutura, C  a matriz de amortecimento, K a matriz de 

Rigidez, tF( )  o vetor de forças nodais definidas em função do tempo e, X&& , X&  e X  são 

respectivamente os vetores de deslocamentos, velocidades e acelerações dos n graus de 

liberdade da estrutura estudada. 

Os modos de vibração e as freqüências naturais podem ser obtidos com o sistema 

estrutural vibrando livremente sem a influência do amortecimento 

 0=MX + KX&&  (2) 

A resposta para o sistema livre não amortecido é do tipo: 

 = sen( - α)tωX φ  (3) 

 2= - cos( - α)tω ωX φ&&  (4) 

onde t é a variável tempo, α é o ângulo de fase, φ  é um vetor correspondente a um modo de 

vibração da estrutura, e ω  é uma freqüência natural da estrutura. Substituindo-se as equações 

(3) e (4) na equação (2), chega-se a: 

 0 0ω  = 
2K - M φ  (5) 

Trata-se, portanto, de um problema de autovetor e autovalor, em que os autovalores ω  

representam as freqüências naturais e os autovetores φ  os respectivos modos de vibração 

(Chopra, 1995). 



3.2 Análise modal experimental 

Neste trabalho a identificação experimental dos parâmetros modais da estrutura é feita 

através do método dos Subespaços Estocásticos Baseados nas Covariâncias das Respostas 

(SSI-COV) (Peeters, 2000). Uma vantagem desse método em relação aos métodos de análise 

modal experimental tradicionais como, por exemplo, os métodos SISO, SIMO, MIMO, etc. 

(Ewins, 1984; Maia et al., 1996), é que não há necessidade de se determinar a força de 

excitação da estrutura. Assim sendo, as séries temporais das acelerações obtidas nos ensaios 

de vibração são suficientes para identificação de parâmetros da estrutura. 
 

4 DESCRIÇÃO DAS ANÁLISES REALIZADAS 

4.1 Análise modal computacional 

O trabalho está fundamentado na utilização de modelos numéricos para a determinação 

teórica dos parâmetros modais característicos da estrutura. 

Foram criados dois modelos numéricos em elementos finitos. O primeiro leva em 

consideração apenas a estrutura da torre principal, conforme Figura 3a, e o segundo formado 

pela torre principal, a cadeia de isoladores e o cabo condutor com suas respectivas torres de 

ancoragem, conforme Figura 3b. Os modelos foram criados no programa SAP2000. 

 

  
a) Modelo 1 b) Modelo 2 

Figura 3 - Modelos numéricos criados no SAP2000. 

4.2 Modelagem da cadeia de isoladores 
 

A cadeia de isoladores, conforme mostrado na Figura 2, é formada por uma série de 

discos de material isolante, e conectados entre si através de articulações metálicas, de modo 

que a rigidez à flexão da mesma é desprezível, quando ela não está submetida a nenhuma 

carga, comportando-se como uma corrente frouxa, por exemplo. Entretanto, ao ser esticada 

por uma força axial (decorrente do peso próprio, peso do cabo, e componente vertical da força 

de tração dos cabos), ocorre um acréscimo na rigidez à flexão, proporcionado pelo efeito 

geométrico (rigidez geométrica) proveniente da força axial de tração.  

Assim, o isolador pode ser modelado como uma barra de pórtico, considerando uma área 

equivalente, de modo a representar o seu peso próprio, e um momento de inércia equivalente, 

de modo a representar a rigidez geométrica da mesma (Silva, 2008). Para determinar a área 

equivalente utilizou-se a expressão 
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onde cP  é o peso próprio da cadeia, L  é o comprimento do cabo e sγ  é o peso específico 

adotado no modelo. 

 O momento de inércia equivalente é obtido a partir da analogia entre uma barra 

engastada representando a cadeia de isoladores e um pêndulo simples (Silva, 2008). A 

expressão utilizada para a determinação do momento de inércia é dada por 
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onde P é a carga axial que atua na cadeia, e E é o módulo de elasticidade adotado no modelo. 

 

4.3 Representação do solo nos modelos 
 

As torres em estudo são apoiadas em uma laje maciça, que por sua vez é apoiada 

diretamente a um solo caracterizado por uma argila mole. Deve-se ressaltar que foi de 

extrema importância o estudo da influência da flexibilidade da fundação nos parâmetros 

modais da em questão. 

Nos modelos utilizados, a fundação foi representada através de molas na base da 

estrutura, conforme mostra a Figura 4. Desta forma, obteve-se uma melhor representatividade 

da estrutura real. Vale ressaltar que os valores de rigidez empregados no modelo foram 

determinados por tentativas, ou seja, não foi feita uma análise técnica detalhada das 

propriedades do solo nem da placa de apoio. 

 

 

Figura 4 – Detalhe das molas empregadas para a modelagem da fundação. 

4.4 Análise modal experimental 
 

A análise modal experimental foi realizada com o emprego de nove acelerômetros 

dispostos em cinco diferentes seções da torre principal, conforme mostra a Figura 5. Para a 

determinação dos parâmetros modais, utilizou-se o software SISMEC (Sistema de Análise 



Modal de Estruturas Civis) desenvolvido por Amador (2007), na plataforma MATLAB 

(Figura 5) com base no método dos Subspaços Estocásticos. Com isso, foi possível a 

determinação dos cinco primeiros modos naturais de vibração da estrutura. As disposições 

dos acelerômetros nas seções da torre e os sentidos em que foram fixados têm grande 

importância no tratamento dos dados, e foi cuidadosamente considerado na análise, como 

mostra a Figura 6. Esses transdutores (acelerômetros) são conectados ao sistema de aquisição 

de dados ADS2000 – LYNX, conforme mostra a Figura 7. 

 

 

 

 

Figura 5– Disposição dos acelerômetros no arranjo A1. 

 

Figura 6 - Interface gráfica da disposição dos acelerômetros gerada pelo SISMEC. 



  
a) ADS2000 e micro computador b) Acelerômetro adaptado à torre 

Figura 7 - Sistema de aquisição de dados. 

Para a realização da análise experimental, a excitação do sistema estrutural foi feita de 

forma manual, através da aplicação de impactos com um bastão de madeira, conforme mostra 

a Figura 8. Em cada arranjo, esta excitação foi realizada durante vinte minutos variando-se a 

freqüência e a sua intensidade de aplicação dos impactos, de forma a fazer o sistema estrutural 

vibrar livremente e assim obter uma boa aproximação para as cinco primeiras formas naturais 

de vibrar da estrutura (torre central).   

 

 

Figura 8 – Excitação manual da torre. 

Após coletados, os dados foram processados no programa SISMEC. Desta forma, foi 

possível determinar as cinco primeiras formas modais e freqüências naturais do sistema 

estrutural, conforme mostrado a seguir. 

 

5 RESUTADOS 

5.1 Análise dos resultados 

A Figura 9 e a Figura 10  mostram os diagramas de estabilidade criados para 

identificação experimental dos parâmetros modais dos modelos I e II, respectivamente. Os 

símbolos utilizados no referido diagrama de estabilidade obedecem à seguinte convenção: ⊕  

- pólo estável; •v – freqüência e vetores estáveis; •d – freqüência e amortecimento estáveis; •f 

– freqüência estável. 

Comparando os diagramas de estabilidade dos modelos I e II, nota-se que, no espectro de 

acelerações do modelo II, são mostrados ruídos que podem ter sido causados pela vibração do 

cabo condutor, e que não são mostrados no diagrama do modelo I, devido a ausência do cabo. 

A Tabela 1 apresenta o resultado das freqüências naturais obtidas referentes aos dois 

modelos computacionais, assim como as suas respectivas freqüências experimentais. 



 

Figura 9 – Diagrama de Estabilidade do modelo I. 

 

Figura 10 – Diagrama de estabilidade do modelo II. 



De forma a verificar se os modos obtidos experimentalmente e numericamente estão bem 

correlacionados, os vetores modais obtidos foram comparados utilizando-se o Modal 

Assurance Criterion (MAC) (Allemang, 1999) 

 
( )( )

2

MAC =

T

n e

T T

n n e e

φ φ

φ φ φ φ
 (8) 

onde eφ  é o vetor de deslocamentos modais experimentais e nφ  é o vetor de deslocamentos 

modais computacionais.  

 

Tabela 1 – Freqüências Naturais Experimentais e Computacionais e seus respectivos valores 

de MAC 

Modos 

Modelo I Modelo II 

Freqüências Naturais (Hz) 
MAC 

Freqüências Naturais (Hz) 
MAC 

Experimental Computacional Experimental Computacional 

1 9.22 9.32 0.99 9.20 9.10 0.98 

2 11.00 13.26 0.98 11.50 12.50 0.97 

3 30.14 32.98 0.30 29.93 30.30 0.31 

4 65.44 63.97 0.95 64.70 62.50 0.82 

5 68.70 73.28 0.97 68.98 74.60 0.96 

 
A Tabela 2 apresenta os resultados de freqüências naturais experimentais contrapostos 

com as freqüências naturais de um cabo isolado cujas propriedades são iguais às do cabo da 

estrutura experimentada. 

 

Tabela 2 – Freqüências Naturais experimentais e analíticas de um cabo isolado.  

Freqüências Naturais 

Torre Cabo 

Modos Experimental (Hz) Modos 
Solução Analítica 

(Hz) 

1 9.2 2 7.7 

2 11.5 3 11.5 

3 29.93 8 30.8 

4 64.7 17 65.4 

5 68.98 18 69.3 

 
De acordo com os resultados da Tabela 1, pode-se dizer que as influências da cadeia de 

isoladores e do cabo condutor não modificam de forma significativa as propriedades 

dinâmicas da torre central em estudo. Entretanto, de acordo com a Tabela 2, pode-se dizer que 

os parâmetros modais dos cabos predominam no sistema estrutural formada pelo conjunto 

cabo-isolador-torre, o que é verificado na análise computacional do modelo 2 (modelo com 

cadeia de isoladores e cabo) em que ocorre a repetição de algumas formas de vibrar da 



estrutura em estudo (torre central). De acordo com os resultados nota-se também que as 

primeiras formas de vibrar do cabo não são captadas pelos acelerômetros fixados na torre, 

pois as primeiras freqüências naturais dos cabos são muito baixas acarretando em pequenas 

amplitudes na torre central (ou seja, correspondem a modos locais do cabo). Assim sendo, não 

foi possível obter as primeiras formas modais experimentais do sistema estrutural formado 

por cabos-isoladores-torres, instalando-se acelerômetros apenas na torre central. 

A Figura 11 apresenta gráficos comparativos entre as freqüências naturais dos cinco 

primeiros modos de vibração experimentais e os cinco primeiros modos de vibração 

numéricos, para torre central, utilizando o modelo I e o modelo II. 
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a) Freqüências experimentais e teóricas do modelo I. 
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b) Freqüências experimentais e teóricas do modelo II. 

Figura 11 – Comparação entre análise experimental e computacional dos modelos I e II. 

A Tabela 3 apresenta as cinco primeiras formas de vibrar da análise experimental e da 

análise computacional respectivamente dos modelos numéricos I e II. A primeira forma de 

vibrar é uma flexão na direção do eixo X, o segundo é uma flexão na direção do eixo Y, o 

terceiro é uma torção, o quarto é um segundo modo de flexão na direção eixo Y e o quinto é 

um segundo modo de flexão na direção do eixo X. 



 

Tabela 3 - Comparação entre as formas modais experimentais (SSI-COV) e teóricas (MEF) 

do modelo I. 

Modos 1º 2º 3º 4º 5º 

Modelo 

I 

Forma modal 

Experimental 

(SSI - COV) 

     

f=9.22Hz f=11.00 Hz f= 30.14Hz f= 65.44Hz f= 68.70Hz 

Formas 

Modais 

Teóricas 

(MEF) 

     
f= 9.32Hz f= 13.26Hz f= 32.98Hz f= 63.73Hz f= 73.28Hz 

Modos 1º 2º 3º 4º 5º 

Modelo 

II 

Forma modal 

Experimental 

(SSI - COV) 

    

f= 9.20Hz f= 11.50Hz f= 29.93Hz F= 64.70Hz f= 68.98Hz 

Formas  

Modais 

Teóricas 

(MEF) 

     
f= 9.10Hz f= 12.50Hz f= 30.30Hz f= 62.50Hz f= 74.60Hz 

 



De acordo com a Figura 11 e a Tabela 3 nota-se que as formas modais e freqüências 

naturais obtidos com os modelos computacionais estão bem correlacionadas quando 

contrapostos com o resultado experimental. Entretanto, deve-se dizer que o vetor modal 

referente ao terceiro modo de vibração obtido na análise computacional não está bem 

correlacionado com o vetor modal experimental como acusa os valores do MAC tanto do 

modelo I quanto do modelo II (0.30 e 0.31, respectivamente), expresso na Tabela 1. Isto pode 

ser explicado, dentre outros motivos, pela falta de excitação adequada para se obter a terceira 

forma modal (torsional) no momento da execução da aquisição de dados da torre.   

 
6 CONCLUSÕES 
 

A cadeia de isoladores e o cabo condutor não interferem significativamente na resposta 

dinâmica da estrutura em estudo. As propriedades dinâmicas da bancada de ensaio obtidas a 

partir dos modelos computacionais I e II trazem resultados bastante consistentes quando 

comparadas com a análise experimental, e assim pode-se dizer que os modelos numéricos são 

representativos. Observou-se que a consideração da fundação no modelo numérico como 

elementos de mola é muito importante para que se possam obter bons de resultados  
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