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Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo descrever a análise modal experimental de 
uma ponte ferroviária da Estrada de Ferro Carajás (EFC). A obra em estudo é uma ponte 
em concreto protendido, constituída por sete vãos isostáticos e superestrutura com viga 
invertida. Para a determinação dos históricos de aceleração foram instalados na ponte 
acelerômetros piezo-elétricos de baixa freqüência em arranjos determinados por uma 
análise numérica preliminar. Foram realizados ensaios tanto durante a passagem de trens 
carregados e descarregados quanto quando da utilização de um peso em queda livre sobre 
a ponte como excitação, eliminando-se a influência da massa do trem. O tratamento dos 
dados foi realizado utilizando-se o programa comercial Artemis. São determinadas as 
freqüências naturais da ponte e suas correspondentes configurações modais, o 
amortecimento da estrutura, assim como os níveis de aceleração alcançados durante a 
passagem dos trens. 
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1  Introdução 

As condições de segurança de grandes estruturas de Engenharia Civil são 
habitualmente analisadas, quer nas fases iniciais do projeto e construção, quer em 
eventuais fases posteriores de exploração, reabilitação ou reforço (Magalhães et al, 2005) A 
verificação quanto ao estado de uma estrutura real pode ser feita com base em modelagens 
numéricas através de análise estática ou dinâmica, calibradas e/ou confirmadas com 
ensaios experimentais na estrutura. 

Neste trabalho, estão descritos os procedimentos de ensaios e análises realizados 
para a determinação dos parâmetros modais de uma ponte em concreto protendido da 
Estrada de Ferro Carajás (EFC). Apresenta-se desde os trabalhos preliminares necessários 
que antecedem a ida ao campo, os equipamentos utilizados nos ensaios, as solicitações a 
que a estrutura fora submetida, até a obtenção, tratamento, análise e comparações iniciais 
dos dados coletados durante a experimentação.         

2  Descrição da Ponte 

A ponte sobre o Rio Buriticupu está localizada no Km365 da Estrada de Ferro Ponta 
da Madeira – Carajás. Trata-se de uma ponte construída na década de 80, com 
comprimento total de 188,60m, constituída por sete vãos de 24,20m e dois encontros de 
9,60m cada. A superestrutura é formada pelo tabuleiro com largura de 6,75m, por duas 
vigas invertidas de altura variável, com protensão longitudinal e transversinas em concreto 
armado apoiando-se em aparelhos de apoio de neoprene fretado nos encontros e nos 
apoios intermediários. A Figura 1 apresenta uma vista longitudinal da ponte e a Figura 2(a) 
uma vista geral e Figura 2(b) a seção transversal da superestrutura. 

 

 
 

Figura 1 - Vista longitudinal da Ponte sobre o Rio Buriticupu. 
 

 

 
Figura 2 - Vistas gerais da ponte 
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Figura 3 - Seção transversal da superestrutura. 

3 Metodologia  

 A metodologia do trabalho consistiu em inicialmente desenvolver um modelo 
numérico simplificado, com o objetivo de identificar previamente o comportamento estático e 
dinâmico apresentado pela estrutura.  
 Para o registro das vibrações da estrutura, foram utilizados acelerômetros, 
conectados a um sistema de aquisição de dados adequado, dispostos na estrutura de 
acordo com dois arranjos elaborados com o auxilio da análise modal realizada no modelo 
numérico.  
 Na monitoração da aceleração, os sinais foram registrados durante a vibração 
ambiente, com a passagem dos trens de minérios de ferro que atualmente operam na EFC, 
e durante a vibração ocasionada pela aplicação de uma carga dinâmica pelo dispositivo 
denominado drop-weight. 
 Tais métodos da experimentação estão descritos neste capítulo, assim como as 
especificações dos equipamentos utilizados e as propriedades do carregamento móvel 
atuante.     

 
3.1 Modelo Numérico   

Inicialmente, foi desenvolvido um modelo computacional em elementos finitos da 
estrutura da ponte. O modelo permitiu o conhecimento preliminar do comportamento estático 
e dinâmico da estrutura e auxiliou na determinação dos arranjos dos acelerômetros 
utilizados durante a experimentação, de forma que estes arranjos possibilitassem identificar 
as freqüências mais relevantes e o tipo de comportamento modal correspondente.   

Para simplificar a modelagem da estrutura, uma vez que os vãos em concreto 
protendido foram projetados como isostáticos, foi considerado apenas o vão central da 
ponte, sendo atribuídas as massas dos vãos adjacentes e os aparelhos de apoio. 
 O modelo simplificado foi desenvolvido no software computacional SAP2000, com o 
total de 48 elementos de barras, sendo as características geométricas e mecânicas da 
estrutura obtidas a partir dos projetos e da memória de cálculo da obra. Também é 
considerada toda a massa dos elementos adicionais da obra, como o trilho, dormentes, 
lastro, canaletas, guarda-corpo e refúgios, de forma a aproximar entre o modelo numérico e 
a estrutura real esta propriedade importante na análise dinâmica. 
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 Os aparelhos de apoio foram representados por elementos de mola com as 
propriedades mecânicas calculadas segundo Pfeil (1997), em função da geometria e 
propriedades do material que compõe o aparelho de apoio.  
 A Figura 4a ilustra a simulação da junta de dilatação e a Figura 3b o modelo de 
barras utilizado para a análise modal preliminar da ponte e determinação dos arranjos.  
 

  

(a) (b) 
 
Figura 4 - (a) simulação da junta de dilatação (b) modelo de barras de um vão da ponte 

com extrusão. 
 
3.2 Arranjos 
 A determinação da posição dos acelerômetros foi realizada com o auxilio da análise 
modal obtida no modelo numérico. Foram escolhidos os pontos de instalação desses 
instrumentos, onde o maior número de modos da estrutura pudessem ser identificados, 
assim como suas respectivas freqüências. 
 Devido o número total de 23 de acelerômetros disponíveis para a experimentação, foi 
necessária a elaboração de dois arranjos (A e B), sempre mantendo os três acelerômetros 
localizados no meio do vão como acelerômetros de referência.   
 No arranjo A os acelerômetros foram todos dispostos na superestrutura, dividida em 
sete seções, e no arranjo B os arranjos foram dispostos parte na superestrutura e parte nos 
pilares.   
 A Figura 5, Figura 6 e a Figura 7 apresentam a distribuição dos acelerômetros na 
monitoração da obra reunindo os dois arranjos considerados. 
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Figura 5 - Posicionamento das placas de fixação dos acelerômetros, vista superior. 
 
 

 
 

Figura 6 – Posicionamento das placas de fixação dos acelerômetros, Corte 
Longitudinal. 
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Figura 7 - Posicionamento das placas de fixação dos acelerômetros nos pilares P3 e 
P4 (face esquerda). 

 
 

 
Figura 8 – Posicionamento dos acelerometros no tabuleiro da ponte 

 
 
3.3 Equipamentos 

 Para o monitoramento das vibrações, foram utilizados um total de 23 acelerômetros 
piezo-elétricos de baixa freqüência da marca Wilcoxon Research, Modelo 7930 com 
sensibilidade de 500 mV/g, dispostos na estrutura de acordo com o item 3.1.  

Um dispositivo de aplicação de carga dinâmica, denominado drop-weight, foi utilizado 
para excitar a estrutura permitindo a identificação dos modos naturais da estrutura levando 
em consideração apenas a massa da estrutura. A operação do equipamento excita a 
estrutura a partir de um impacto de uma massa de 100 kg caindo de uma altura de 1,5 m. O 
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amortecimento da estrutura reduz o impacto e o transforma em impulsos com parâmetros 
finitos. Este tipo de dispositivo foi utilizado com sucesso por Ruta e Szydlo (2005).  

A aquisição de dados foi feita com o sistema de aquisição de dados da LYNX® com 
16 canais modelo ADS-2000. Este sistema foi utilizado em todas as monitorações para 
medições das vibrações, com freqüência de amostragem dos testes de 200 Hz. 
 A Figura 9, Figura 10a e Figura 10b mostram o sistema de aquisição de dados, o 
acelerômetro piezo-elétrico e o drop-weight em utilização, respectivamente  
  

 
 

Figura 9 - Sistema de aquisição de dados. 
 

            
(a)                                                              (b) 

Figura 10 – (a) placa com dois acelerômetros posicionados na vertical e na 
transversal (b) Drop Weight sendo operado. 

 
3.4  Propriedades do Trem 

Foram realizados ensaios utilizando trens que atualmente operam na Estrada de Ferro 
Carajás, sendo estes: trens de minério carregados e descarregados. A maior frota de trens 
que circulam na ferrovia é composta por locomotivas do tipo DASH-9 e vagões do tipo GDT. 
As locomotivas apresentam o total de 6 eixos com a carga de 300kN/eixo, e os vagões 
apresentam o total de 4 eixos com a carga total de 325kN/eixo quando carregados e 
52,5kN/eixo quando descarregados. A distância entre os eixos das locomotivas e dos 
vagões estão ilustradas na Figura 11 e Figura 12, respectivamente. A composição de 
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locomotivas e vagões do trem tem a seguinte configuração: 2 locomotivas + 110 vagões + 
1 locomotiva + 110 vagões + 1 locomotiva + 110 vagões. 

 

 
 

Figura 11 - Desenho esquemático da locomotiva DASH-9, unidades em mm 
(Fonte: VALE). 

 

 
Figura 12 - Desenho esquemático do Vagão GDT, unidades em mm (Fonte: VALE) 

 

4 Resultados Experimentais 

Foram realizados ensaios tendo como fonte excitadora tanto os trens de minério; 
carregado e descarregado, quanto o sistema drop weight. São obtidos registros das 
acelerações e estes são analisados no software ARTEMIS®, para identificação das 
características dinâmicas da estrutura.  
  
4.1 Históricos de aceleração     

Na Figura 13 e Figura 14 são apresentadas as series temporais registradas no 
acelerômetro vertical localizado no meio do vão, durante a passagem do trem de minério 
carregado e do descarregado, com a identificação da aceleração máxima no ensaio. 
 A obtenção da aceleração da estrutura é um critério de análise não somente 
necessária para a identificação dos parâmetros modais da estrutura, como também para a 
verificação quanto a vibração excessiva da estrutura (o que pode possibilitar a instabilidade 
do lastro, deformações e tensões excessivas, etc.) (EUROCODE, 2003) 
 Os picos de aceleração máxima ocorreram durante a passagem dos trens 
carregados, nos acelerômetros localizados no meio do vão. Na direção transversal, a 
aceleração máxima  registrada foi de 0,69 g (6,9 m/s2), no entanto, esta aceleração está 
relacionada a presença de um defeito na roda do trem, assim pode-se observar que as 
máximas acelerações ocorrem em torno de 0,4 g (4 m/s2). Na direção vertical, ocorrem picos 
isolados que alcançam aceleração máxima  de 0,57 g (5,7 m/s2), no entanto excetuando 
estes picos a aceleração máxima fica em torno de 0,4 g (4 m/s2). 

Um registro típico de um impacto obtido com o drop weight é apresentado na Figura 
15. Observa-se o decaimento da resposta no gráfico de aceleração. A taxa de 
amortecimento crítico foi calculada em aproximadamente 4% integrando-se os históricos de 
aceleração até a obtenção do histórico de deslocamento e aplicando-se o método do 
decaimento logarítmico.  
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Figura 13 – Histórico de acelerações do acelerômetro transversal localizado no meio 
do vão monitorado durante a passagem do trem de minério carregado. 

 
 

 
 

Figura 14 – Histórico de acelerações do acelerômetro vertical localizado no meio do 
vão monitorado durante a passagem do trem de minério carregado 
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Figura 15 - Histórico de acelerações durante o ensaio com Drop Weight – 

acelerômetro no meio do vão, direção vertical 
 
4.2 Identificação modal da estrutura - Método SSI    
  Este é um método de extração de parâmetros modais a partir de medições de 
vibrações ambientes (vento, tráfego de veículos, passagem de pedestres, etc.) e/ou 
operacionais (acionamento de motores). Ou seja, através deste tipo de método, as 
características modais da estrutura são determinadas a partir dos dados de saída apenas 
(―output-only data‖), ao contrário de procedimentos mais tradicionais da análise modal 
experimental, onde a entrada (input) é conhecida. Nas análises realizadas o número da 
ordem do modelo foi 80 para todos os ensaios. 
 A identificação dos modos é feita, na prática, a partir do diagrama de estabilização. 
Segundo Nunes apud Amador (2007) este diagrama representa a descrição do sistema 
através de certo número de modos: aumenta-se o número de modos que descrevem o 
sistema e verifica-se a consistência das freqüências e amortecimentos através da variação 
destes parâmetros. Segundo o mesmo autor, a idéia é que soluções com mesmos valores 
de freqüência e amortecimento correspondem às ressonâncias reais do sistema físico. A 
Figura 16 mostra o diagrama de estabilidade para um dos ensaios, os pontos marcados em 
vermelho representam os pólos que estabilizaram e, portanto, possíveis freqüências e 
modos obtidos no ensaio.  
 Na Tabela 1 estão apresentadas as freqüências naturais e respectivas taxas de 
amortecimento correspondentes as freqüências naturais identificadas no diagrama da Figura 
16 e na Tabela 2 estão resumidos os valores de freqüência encontrados nas análises dos 
ensaios com o trem descarregado. 
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Figura 16– Espectro de freqüência e diagrama de pólos do método SSI – ensaio com o 
Drop Weight 

 
Tabela 1 -  Parâmetros modais identificados - ensaio com o Drop Weight, método SSI. 

Método Freq. (Hz) 
Taxa de 

amortecimento (%) 

SSI-CVA modo 1 6.999 4.446 
SSI-CVA modo 2  9.918 4.288 
SSI-CVA modo 3  28.84 2.958 
SSI-CVA modo 4  32.41 1.933 
SSI-CVA modo 5 51.01 1.245 
SSI-CVA modo 6  53.57 1.36 

 
Tabela 2 – Parâmetros modais identificados - ensaio com o trem descarregado, 

método SSI. 

Método Freq. (Hz) 
Taxa de 

amortecimento (%) 

SSI-CVA  6.721 1.627 
SSI-CVA  31.75 3.993 
SSI-CVA  49.45 3.413 
SSI-CVA  53.13 1.973 

 
4.3 Identificação modal da estrutura - Método EFDD     

 A decomposição no domínio da freqüência aumentada (EFDD) é uma extensão da 
técnica de decomposição no domínio da freqüência (FDD), também conhecida por Peak 
Picking, cuja idéia é realizar uma decomposição aproximada da resposta do sistema em um 
conjunto de sistemas de um grau de liberdade (S1GL) independentes, um para cada modo. 
A decomposição é realizada simplesmente pela decomposição de cada uma das matrizes 
de densidade espectral estimadas. A Figura 17 mostra os valores singulares das matrizes 
de densidade espectral que representam os modos estimados da estrutura. 
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Figura 17 – Valores singulares da Densidade Espectral que representam freqüências 

da estrutura – análise dos ensaios com o Drop Weight. 
 
 Na Tabela 3 estão apresentadas as freqüências naturais e respectivas taxas de 
amortecimento correspondentes as freqüências naturais identificadas na Figura 17. O 
resumo das freqüências obtidas com a análise dos ensaios com trem descarregado é 
apresentado na Tabela 4 
 
 

Tabela 3 - Parâmetros modais determinados experimentalmente nos ensaios com o 
Drop Weight - método EFDD 

 

Método Freq. (Hz) Taxa de amort. (%) 

EFDD modo 1 7.077 4.334 

EFDD modo 2 10.26 2.709 

EFDD modo 3 16.51 2.839 

EFDD modo 4 28.96 0.1882 

EFDD modo 5 32.44 1.175 

EFDD modo 6 50.51 0.8812 
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Tabela 4- Parâmetros modais determinados experimentalmente nos ensaios com o 
Trem Descarregado - método EFDD 

 

Método Freq. (Hz) Taxa de amort. (%) 

EFDD modo 1 6.498 1.825 

EFDD modo 2 19.53 0.4578 

EFDD modo 3 27.88 0.8257 

EFDD modo 4 39.77 0.8966 

EFDD modo 5 50.17 0.7584 

 
 
4.4 MAC – Modal Assurance Criteria     
 De forma a comparar as freqüências obtidas pelos dois métodos de análise foi feito 
uma análise utilizando o Modal Assurance Criteria (MAC). Assim, é possível determinar se 
os modos encontrados em uma análise correspondem aos mesmos modos encontrados na 
outra.  O MAC é definido como  
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  (4.1) 

 

onde 𝜙𝑖
𝑅é o iésimo modo de vibração de referência e 𝜙𝑗

𝐴 é o jésimo modo de vibração numérico. 

Quando dois modos de vibração estão bem correlacionados o valor do MAC aproxima-se da 
unidade enquanto que quando a correlação é fraca o valor é nulo ou próximo de zero.               
 Um exemplo desta comparação foi feita para os modos: Modo1 (SSI) de freqüência 
6,999 Hz e Modo 2 (EFDD) de freqüência 7,077 Hz. O valor do MAC pode variar de zero a 
um, dependendo da correlação entre os modos, sendo zero correspondente a nenhuma 
correlação e um correspondente a correlação total. Para este caso de comparação a 
correlação foi quase completa, sendo o MAC igual a 0,9762 como ilustra a Figura 18. A 
Tabela 5 indica o valor de MAC entre os modos obtidos através dos métodos EFDD e SSI. 
 Também foram determinados os valores de MAC entre os modos identificados em 
ensaios com o Drop Weight e o trem descarregado (Tabela 6).  Para o modo com freqüência 
em torno de 7 Hz, observa-se valores de MAC próximos a 1,0 sendo este um modo de 
flexão somente em uma direção.  

Os modos mais altos, com flexão combinadas nas duas direções, vertical e lateral, 
quando comparados entre si produzem valores de MAC mais baixos entre 0,4 e 0,6. Os 
modos correspondentes às freqüências de 28,84 Hz e 27,88 Hz obtidos a partir dos ensaios 
com drop weight e trem descarregado, respectivamente, são comparados na  Figura 19.  

Observa-se através dos gráficos que mesmo para valores de MAC menores que 0,5 
a correspondência entre os modos é satisfatória. 

As variações nas freqüências naturais identificadas nos dois ensaios apontam 
sempre para um sistema mais flexível quando o ensaio é realizado com o trem 
descarregado, mostrando a influência da massa do trem no sistema da ponte. 
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Figura 18 – Ensaio com Drop Weight - Comparação entre os métodos SSI e EFDD para 

as freqüências 6,999 Hz (SSI) e 7,077 Hz (EFDD). MAC = 0,9762 
 
 
 

Tabela 5 – Comparação (MAC) entre modos obtidos na análise do ensaio com o 
Drop Weight com os métodos SSI e EFDD 

 

  método SSI - frequências (Hz) 

  6,999 9,918 28,84 32,41 51,01 

m
é

to
d

o
 E

F
D

D
 -

 

fr
e

q
u

ê
n

c
ia

s
 (

H
z
) 

7,077 0,9762 x x x x 

10,26 x 0,8494 x x x 

16,51 x x x x x 

28,96 x x 0,6327 x x 

32,44 x x x 0,8655 x 

50,51 x x x x 0,5306 
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Tabela 6 –MAC entre ensaios com Drop Weight e com Trem Descarregado 

EXCITAÇÃO MÉTODO DE ANÁLISE FREQ. (Hz) MAC 

DROP WEIGHT EFDD Modo 1 7,077 
0,9577 

TREM DESCARREGADO EFDD Modo 1 6,498 

DROP WEIGHT EFDD Modo 1 7,077 
0,9365 

TREM DESCARREGADO SSI-CVA Modo 1 6,721 

DROP WEIGHT SSI-CVA Modo 1 6,999 
0,942 

TREM DESCARREGADO EFDD Modo 1 6,498 

DROP WEIGHT SSI-CVA Modo 1 6,999 
0,9339 

TREM DESCARREGADO SSI-CVA Modo 1 6,721 

    

DROP WEIGHT EFDD Modo 4 28,96 
0,5631 

TREM DESCARREGADO EFDD Modo 3 27,88 

DROP WEIGHT SSI-CVA Mode 3 28,84 
0,5258 

TREM DESCARREGADO EFDD Mode 3 27,88 

    

DROP WEIGHT EFDD Modo 5 32,44 
0,591 

TREM DESCARREGADO SSI-CVA Modo 2 31,75 

    

DROP WEIGHT EFDD Modo 6 50,51 
0,4628 

TREM DESCARREGADO SSI-CVA Modo 3 49,45 

DROP WEIGHT EFDD Modo 6 50,51 
0,4263 

TREM DESCARREGADO EFDD Modo 5 50,17 

DROP WEIGHT SSI-CVA Modo 5 51,01 
0,5848 

TREM DESCARREGADO EFDD Modo 5 50,17 

 

 
Figura 19 - Modos correspondentes às freq. de 28,84 Hz e 27,88 Hz  identificados nos 

ensaios com drop weight e trem descarregado, respectivamente. MAC = 0,4896 
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4.5  Identificação do comportamento modal 
Após a análise dos dados pelo método SSI e EFDD tanto para os ensaios com o Drop 

Weight quanto para os ensaios com o trem descarregado, foram selecionados os modos 
naturais cujas freqüências correspondentes são apresentadas na Tabela 7 e configuração 
modal da Figura 20 a Figura 21. 

Tabela 7– Frequências naturais obtidas na análise modal experimental 

Modo 
Freq. 
(Hz) 

Flexão vertical no tabuleiro da ponte 6,999 

Torção no tabuleiro da ponte 9,918 

Flexão vertical e lateral no tabuleiro da ponte 28,84 

Flexão vertical e lateral no tabuleiro da ponte 31,75 

Flexão vertical e lateral no tabuleiro da ponte 51,01 

 
 

 
Figura 20 – Esboço do modo de vibração com freqüência igual a 6,99 Hz. 
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Figura 21 – Esboço do modo de vibração com freqüência igual a 9,918 Hz 

 
 

 
Figura 22 – Esboço do modo de vibração com freqüência igual a 28,84 Hz 
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Figura 23 – Esboço do modo de vibração com freqüência igual a 32,41 Hz. 

 
 

 
Figura 24 – Esboço do modo de vibração com freqüência igual a 51,01 Hz 
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5 Conclusões 

 O objetivo principal deste trabalho foi descrever a análise experimental realizada na 
Ponte sobre o Rio Buriticupu e apresentar os principais resultados obtidos a partir dos dados 
coletados na experimentação. A seguir destacam-se as principais observações: 
   

 Para a realização dos ensaios em campo, o desenvolvimento do modelo numérico 
preliminar foi importante para determinar a posição dos acelerômetros. Os dados 
obtidos nesta análise modal experimental serão utilizados para a calibração de 
outros modelos numéricos destinados a análise estática e dinâmica da obra 
considerando outros tipos e níveis de carregamento; 
 

 O software Artemis® utilizado na determinação das freqüências e modos 
experimentais da estrutura mostrou-se bastante eficiente; 
 

 A taxa de amortecimento da estrutura foi obtida utilizando-se o método do 
decaimento logarítmico nas respostas obtidas com o ensaio com o Drop Weight, 
chegando-se a um valor da mesma ordem de grandeza da taxa de amortecimento 
obtida com o programa Artemis® para o modo de flexão vertical; 

 

 Da comparação entre os métodos de análise para obtenção dos modos e 
freqüências naturais experimentais, SSI e EFDD, observou-se que ambos  
determinaram conjuntos de freqüências e modos semelhantes, nenhum deles 
detectou freqüências menores que 6 Hz; 

 

 Pelas análises numéricas preliminares observou-se que os modos de frequência 
mais baixas estavam relacionados à flexão lateral do tabuleiro. Com os tipos de 
excitação utilizados nestes ensaios não foi possível detecta-los.  
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