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Resumo
Este artigo descreve as análises experimental e teóricas realizadas para identificar as assinaturas dinâmicas
de uma ponte ferroviária em concreto armado. Para avaliar o comportamento modal da ponte foram
realizadas análises numéricas, utilizando o método dos e elementos finitos, e experimentais utilizando as
séries temporais obtidas nos ensaio de vibração da estrutura. Na etapa experimental de análise foram
empregados métodos estocásticos em espaço dos estados (SSI) para identificar os parâmetros modais da
ponte a partir somente dos dados de resposta medidos nos ensaios de vibração com a utilização de um
conjunto de acelerômetros de baixa freqüência. Na etapa das análises computacionais foi criado um modelo
numérico com objetivo de simular o comportamento modal da estrutura. Os resultados das análises
mostraram que os primeiros modos correspondem a baixas freqüências que são devido à grande flexibilidade
dos pilares da ponte.
Palavra-chave: Identificação estocástica, Análise modal experimental, pontes ferroviárias.

Abstract
This paper describes the experimental and theoretical modal analyses performed to identify the dynamical
characteristics of a reinforced concrete railway bridge. Numerical and experimental analyses were carried out
by means of finite elements as well as of the experimental response data collected in the vibrations tests of
the structure. In the experimental stages of analysis, a stochastic subspace identification based method (SSI)
was employed to extract the modal parameters of the bridge from the response data collected with the aid of
a set of low-frequency accelerometers. In the theoretical stage of analysis, a numerical model of the structure
was created to simulate the modal behavior of the bridge. The results of the performed analyses showed that
the first modes of vibration correspond to low frequencies due to the flexibility of the supports.
Keywords: Stochastic identification, Experimantal modal analysis, railway bridges.
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1 INTRODUÇÃO
O comportamento dinâmico das estruturas civis cada vez mais desperta grande interesse na
comunidade técnico-científica. Uma das razões para tanto é que através das assinaturas dinâmicas
das estruturas é possível avaliar o grau de integridade dessas estruturas [1, 2, 3, 4]. Sabe-se que a
mudança dessas assinaturas ao longo do tempo está associada ao surgimento de danos nas estruturas
[5, 6]. Este trabalho consistiu na análise modal teórica e experimental de uma ponte ferroviária em
concreto armado componente da estrada de ferro Carajás. Situada na região norte do Brasil, essa
ferrovia é utilizada para transporte de minério de ferro da cidade de Carajás no estado Pará até o
porto de Itaqui no estado do Maranhão. Diante das dificuldades encontradas nos ensaios dinâmicos
experimentais das estruturas civis submetidas a excitações ambientes, optou-se neste trabalho por
adotar um método de identificação modal que pudesse ser aplicado somente sobre as respostas
medidas nos ensaios de vibração da estrutura em estudo, uma vez que é muito difícil determinar a
magnitude das excitações ambientes como, por exemplo, a da incidência do vento e também do
tráfego ferroviário. Vários desses métodos são encontrados na literatura, variando desde os mais
simples como, por exemplo, o de Detecção de Pico (Pick Picking) [7], até os mais complexos como
os métodos baseados em Auto Regressão por Médias Móveis (Auto-Regression Moving Average ARMA) [5], ou os método baseados na Técnica do Decremento Randômico (Random Decrement
Technique - RDT) associado ao método de Ibrahin (ITD) [1], ou o método da Exponencial
Complexa (Least Squares Complex Exponential - LSCE) [7] ou ainda os métodos de Identificação
por Subespaços Estocásticos (Stochastic Subspace Identification – SSI) [8].
Entre os vários métodos existentes, o método de identificação modal por subespaços estocásticos foi
adotado no presente trabalho pelo fato de ser bastante eficiente na identificação de estruturas civis a
partir somente dos dados de resposta obtidos nos experimentos de vibração [4, 9]. Trata-se de um
método inverso no qual a entrada é estimada a partir das séries temporais obtidas como respostas do
sistema [8]. Entre as principais vantagens do emprego dos métodos estocásticos na identificação de
estruturas civis pode-se citar o custo reduzido e a facilidade operacional observadas nos ensaios de
vibração em campo. Essas vantagens advêm do fato de não haver necessidade de interdição das
estruturas durante todo o período dos ensaios, o que reduz significativamente os transtornos
operacionais causados durante a realização desses ensaios [4]. Isso representa um aspecto muito
positivo, sobretudo nos ensaios das pontes para as quais a paralisação do tráfego resulta em um
grande transtorno para os usuários, mesmo quando essas estruturas são interditadas por um curto
período.
2 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA
A ponte ferroviária em estudo é constituída de dois segmentos hiperestáticos com comprimento de
296,55 m medidos desde o encontro até a extremidade de cada segmento. Cada segmento possui
onze vãos com 25m de comprimento. Na união entre os dois segmentos há uma junta de dilatação e
um aparelho de apoio fretado sobre o qual a extremidade direita do segmento do lado de São Luis
está simplesmente apoiada. Tanto a junta de dilatação como o aparelho de apoio estão situados nas
longarinas, em um ponto localizado no encontro desta com pilar P11, como mostram as Figuras 1(a)
e 1(b). A seção transversal típica da ponte é mostrada na Figura 1 (c).
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(a) Segmento adjacente ao lado de São Luis

(b) Segmento adjacente ao lado de Carajás

(b) Seção Típica da Ponte
Figura 1 – Arranjo Estrutural da Ponte Sobre o Rio Cajuapara
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1

METODOLOGIA EXPERIMENTAL DE IDENTIFICAÇÃO DE PARÂMETROS

Na identificação de parâmetros modais da ponte em estudo foi utilizado o método de
identificação modal SSI-COV [8, 4] sobre as séries temporais em aceleração coletadas nos ensaios
de vibração da estrutura. A seguir é apresentado um breve desenvolvimento teórico do referido
método.
1.1

Modelos de Vibração de Estruturas

Embora as estruturas reais correspondam a sistemas elásticos contínuos e não homogêneos, o seu
comportamento vibratório pode ser descrito pelo sistema mecânico discreto constituído de nd
conjuntos de massa, mola e amortecedor, que representam, respectivamente, a massa, a rigidez e o
amortecimento de todos os Graus De Liberdade (GDL) da estrutura. Considerando que cada uma
das massas se move devido à ação de forças externas, e estabelecendo o equilíbrio das forças
atuantes nessas massas, o fenômeno de vibração pode ser modelado pelo sistema de equações
mostrado a seguir.

Mq(t ) + Cq(t ) + Kq(t ) = f (t )

(1)

onde t é a variável contínua do tempo, M ∈ nd xnd , C ∈ nd xnd e K ∈ nd xnd são,
respectivamente, as matrizes de massa, amortecimento e rigidez, q(t ) ∈ nd é o vetor de

deslocamento e f (t ) ∈ nd é o vetor de forças externas (entradas), com nd correspondendo ao
números de GDL do sistema. Pode-se definir outro modelo de vibração, desta vez em espaço de
estado contínuo no tempo, correspondente ao modelo de vibração expresso pela equação do
movimento (1), como:
x(t ) = A c x(t ) + Bc u(t )

(2)

y (t ) = Cc x(t ) + Dc u(t )

onde x(t ) ∈ n é o vetor de estado no instante t, A c ∈ nxn é a matriz de estado, B c ∈ nxm é
chamada de matriz de entrada, y (t ) ∈ l são as resposta totais medidas nos l sensores utilizados
nos ensaios de vibração, Cc ∈ lxn é a matriz de resposta e Dc ∈ lxm é a matriz de transmissão
direta. A ordem n do vetor x(t ) igual a 2 nd , e m igual ao número de GDL nos quais as forças de
excitação do sistema são aplicadas. Resolvendo a equação (2) chega-se ao seguinte problema de
autovalor e autovetor:
(3)

A c Ψ = ΨΛ c

onde Λ c ∈ nxn é uma matriz diagonal que contém os autovalores ao longo da sua diagonal
principal e Ψ ∈ nxn é a matriz cujas colunas são os autovetores do primeiro bloco das equações
(2). Calculando esses autovalores e autovetores chega-se à:
Λ 0 
Λc = 
,
*
 0 Λ 

(

Ψ =  ψ1 ψ 2


ψ nd

) ( ψ1*

ψ*2

Θ
Θ* 
* 
ψ nd = 

 ΘΛ Θ*Λ* 



)
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onde Λ c ∈ nxn é uma matriz diagonal que contém os autovalores ao longo da sua diagonal
principal e Ψ ∈ nxn é a matriz cujas colunas ψ i são os autovetores do primeiro bloco das
equações (2). As sub-matrizes Λ ∈ nxn e Θ ∈ nxn , por sua vez, expressam a solução do
problema de autovalor e autovetor da equação homogênea de segunda ordem (1), e são
frequentemente definidas da seguinte forma:
 λ1 0
0 λ
2
\


Λ = λi \ = 

 

 0 0

0 
0 
,


λnd 

Θ =  θ1 θ 2 … θ nd 

(5)

onde λi e θi representam, respectivamente, cada um dos valores e autovetores correspondentes à
solução homogênea da equação (1). Os autovalores λi são calculados a partir da seguinte expressão
[10]:

λi , λi* = −ωiζ i ± jωi 1 − ζ i2 ,
ζi = −

Re ( λi )

ωi

,

fi =

ωi = λi
ωi
2π

(6)

onde ωi , fi e ζ i são, respectivamente, a freqüência natural angular (em rad/s), a freqüência natural
(em ciclos/s) e o fator de amortecimento correspondente ao i-ésimo modo de vibração.
1.2

Modelos de Vibração Estocásticos em Espaço dos Estados

A identificação modal experimental a partir somente das respostas é possível através dos modelos
estocásticos em espaços dos estados discretos no tempo. Nesses modelos tanto as excitações como
também as perturbações presentes no sistema dinâmico são representadas por variáveis estocásticas,
resultando no modelo puramente estocástico em espaço dos estados discreto no tempo, que é
descrito pelas seguintes equações [1]:
x k +1 = A d x k + w k
y k = Cd x k + v k

(7)

onde A d ∈ nxn e Cd ∈ lxn são, respectivamente, as matrizes de estado e saída para os modelos
em espaço dos estados discretos no tempo, sendo l igual ao número de sensores utilizados nos
ensaios de vibração. Os vetores x k ∈ n e y k ∈ l são as matrizes de estado e resposta discretas,
respectivamente. Como as excitações são desconhecidas, é impossível distinguir-las das
perturbações e, em virtude dessa dificuldade, tanto as excitações como as perturbações decorrentes
de ruído são modeladas pela variável estocástica w k ∈ n . As excitações e as imprecisões nas
medições são modeladas pela variável v k ∈ l na segunda equação de estado (7). Além das
matrizes A d e Cd , o sistema estocástico de equações (7) é ainda descrito pelas matrizes de
covariância expressas a seguir:
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( )
E ( x yT ) = G
E y k yTk = R 0

(8)

k +1 k

onde operador E ( • ) corresponde ao valor esperado, e R 0 e G são, respectivamente, a matriz de
covariância das respotas y k e a matriz de covariância entre o próximo vetor de estado x k +1 e o
vetor de resposta y k .
1.3

Identificação de Parâmetros Utilizando Modelos Estocásticos em Espaço dos Estados

Utilizando o conceito dos sensores de referência, as respostas são organizadas apropriadamente
visando à identificação através dos modelos em espaço dos estados. Considerando y k ∈ l um
vetor que possui as l respostas de todos os sensores utilizados em um ensaio de vibração no instante
t = k ∆t ( k ∈
tal sorte que:

), é necessário escolher apropriadamente os sensores de referência y k ref ∈
y ref
= Ls y k ,
k

r

de

(9)

onde L s ∈ r xl é uma matriz composta de vários zeros e alguns uns, convenientemente dispostos
nas linhas e colunas, visando selecionar os sensores de referência. Rearranjando a matriz de
respostas de todos os sensores y k de tal sorte que os r sensores de referência y ref
ocupem as
k
primeiras linha, têm-se:
 y ref
yk =  k
 y ~ ref
 k






(10)

onde y k ~ ref ∈ l − r é o vetor de resposta dos sensores remanescentes obtido pela exclusão das
respostas de referências do vetor de todas as respostas y k . Um outro procedimento importante para
o desenvolvimento teórico dos métodos de identificação modal por subespaços estocásticos é a
organização das respostas y k em uma matriz de Hankel, como mostrado a seguir.

H ref

 y 0ref

 y1ref

 …
1  y iref−1

=
N  yi
 y i +1

 …
y
 2i −1

y1ref

…

y ref
2
…

…
…

y iref …
y i +1 …
yi+2 …
…
y 2i

…
…


y ref
N −1


y ref
N

… 
ref
y iref+ N − 2   Yp
=
y i + N −1   Y f

yi+ N 

… 
y 2i + N − 2 


 ri

 li


" passado "
" futuro "

(11)

onde a matriz H ref ∈ ( r + l ) ixN é a matriz Hankel multiplicada por um fator de escala de 1 N , com
N igual ao número de colunas dessa matriz. É conveniente dividir a matriz Hankel em duas
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submatrizes Ypref ∈ rixN e Y f ∈ lixN que correspondem, respectivamente, à matriz das respostas
de referência “passadas” e à matriz das respostas “futuras”. Outro procedimento importante para os
métodos estocásticos a partir das covariâncias das respostas de referência é armazenar essas
informações como submatrizes de uma matriz Toeplitz, como mostrado a seguir.

( )

ref
T1|ref
i = Y f Yp

onde T1|refi ∈
1.4

rixli

T

(12)

é a matriz de covariância das respostas de referência.

Formulação do Método do Subespaço Estocástico Baseado Nas Covariâncias da
Respostas de Referência (SSI-COV) para Identificação Modal de Estruturas

O primeiro passo para o desenvolvimento do SSI-COV consiste em fatorar a matriz de covariância
T1|ref
i , obtida através de equação (12), de tal sorte que:

T1|refi = Oi Γiref

onde Oi ∈

li xn

 Cd 


 Cd A d 
=  Cd A 2d  Γiref = Aid−1G ref





i −1 

 Cd A d 

(

e Γiref ∈

nxri

Aid− 2G ref

A d G ref

G ref

)

(13)

são, respectivamente, as matrizes de observabilidade e de

controlabilidade no tempo discreto [4], e G ref é a matriz de covariância entre o próximo vetor de
estado x k +1 e o vetor de resposta de referência y ref
k . Por outro lado calculando-se a Decomposição
em Valores Singulares (SVD) da matriz de covariâncias T1|refi , obtém-se:
T1|ref
i

onde U ∈

lixli

= USV = ( U1

e V∈

T

rixri

T
S1 0   V1
U2 ) 

 0 0   V2T


 = U1S1V1T



são matrizes ortonormais, e S ∈

(14)

( )
+

lixli

é uma matriz diagonal que

contém os valores singulares em ordem decrescente. Na ultima igualdade da equação (14) a SVD é
calculada em função das matrizes U1 ∈

lixn

, S1 ∈

( )
+

nxn

e V1 ∈

rixn

considerando somente os

valores singulares não nulos cujo número é igual ao rank da matriz T1|ref
i . Comparando as equações
(14) e (13), a matrizes de observabilidade e de controlabilidade podem ser calculadas em função de
U1 , S1 e V1 da seguinte forma [8]:
2
Oi = U1S1/
1
2 T
Γiref = S1/
1 V1

(15)

A matriz Cd pode ser determinada isolando-se as l primeiras linhas da matriz Oi . Utilizando a
notação do Matlab® a matriz Cd é calculada através da seguinte equação [4]:
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Cd = Oi ( (1: l ) , (1: n ) )

(16)

A matriz de covariância G ref pode ser calculada da seguinte forma [4]:

( )


G ref = E  x k +1 y ref
k


T


ref
 = Γi


((1: n ) , (( r (i − 1) + 1) : ( ri )))

(17)

onde o operador E(•) corresponde ao valor esperado. Com relação à matriz de entrada A d , uma
das formas de calculá-la é através da seguinte equação:
A d = Oi† ( (1: l (i − 1) ) , (1: n ) ) Oi ( ( l + 1) , li )

(18)

†

onde o operador ( • ) representa a pseudo inversa de Moore-Penrose [11, 12]. Para finalizar o
processo de identificação do sistema dinâmico, resta a calcular a matriz covariância das respostas
R 0ref , que é determinada através da seguinte equação:
R 0ref = Cd A −d 1G ref

(19)

Finalmente, as matrizes A d , G ref , Cd e R 0ref que descrevem o modelo estocástico em espaço de
estado (7) foram determinadas e a identificação do sistema dinâmico é teoricamente concluída com
determinação dos autovalores discretos Λ d e dos modos de vibração observados nas respostas Vd
que é, então, realizada através das matrizes A d e Cd de acordo com as equações (18) e (16).
Vd = [ v1

A d = ΨΛ d Ψ −1

v 2 … v n ] = Cd Ψ

(20)

onde vi ∈ l representa os vetores de formas modais observadas nos sensores, Λ d e Ψ são,
respectivamente, os autovalores e autovetores correspondentes aos modelos de vibração em espaço
dos estados discretos no tempo. Uma vez determinadas as matrizes da Λ d e Ψ , e os vetores da das
formas modais observadas nos sensores v i , resta somente determinar os demais parâmetros modais.
Para tanto é necessário determinar os autovalores dos modelos em espaço dos estados contínuos no
tempo a partir dos autovetores discretos Λ d , conforme a equação mostrada a seguir.
Λ c =  \λi \  =



ln( Λ d )
∆t

(21)

onde ∆t é o intervalo de amostragem utilizado no ensaio de vibração. Com isso as freqüências
naturais e os respectivos fatores de amortecimento são determinados de acordo com as equações (6).
1.5

Sensores de Referência e Acoplamento de Modos de Vibração Parciais

Na prática da análise modal experimental apenas um pequeno subconjunto dos infinitos Graus De
Liberdade (GDL) de uma estrutura são efetivamente instrumentados nos ensaios de vibração. Isso
ocorre pelo fato do numero de sensores disponíveis para realização desses ensaios ser muito inferior
ao número de GDL da estrutura. Por esse motivo os ensaios de vibração de estruturas de grande
porte como as pontes devem obrigatoriamente ser realizados em várias etapas, isto e, em vários
arranjos nos quais o posicionamento dos sensores é variado. Utilizando o conceito dos sensores de
referência [8], as formas modais parciais obtidas nos diversos arranjos de um experimento de
vibração podem ser reunidas para compor a forma modal completa da estrutura. Esse conceito
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consiste em eleger alguns dos sensores disponíveis no ensaio como sensores de referência, e
estabelecer que o posicionamento deles seja inalterado em todos os arranjos. Se este procedimento
for adotado, a relação entre os modos de dois arranjos distintos pode ser encontrada através das
amplitudes (modais) dos sensores de referência por mínimos quadrados como mostra a Figura 2. Se
o fator de escala que relaciona as formas modais de referência de dois arranjos distintos for
diferente de 1, significa que a excitação de natureza desconhecida possivelmente tenha mudado e,
consequentemente, implica que as amplitudes de referência de um determinado modo X em um
arranjo sejam diferentes das amplitudes desse mesmo modo em outro arranjo.

Figura 2 – Aplicação do conceito dos sensores de referência para formar o modo completo da
estrutura a partir das formas modais parciais [4]

Adotando o procedimento anteriormente descrito é possível acoplar os parâmetros modais de um ou
mais arranjos realizados nos ensaios de vibração com objetivo de determinar a forma modal
completa da estrutura ensaiada. Nos ensaios de vibração da ponte ferroviária sobre rio Cajuapara
essa metodologia de ensaio foi adotada para determinar a forma modal completa do tabuleiro.
2

ENSAIOS DE VIBRAÇÃO DA PONTE DA PONTE FERROVIÁRIA

Nos ensaios experimentais de vibração realizados na ponte em estudo foram utilizados dezesseis
acelerômetros piezo-elétricos de baixa freqüência (ICP) que foram distribuídos ao longo da ponte
seguindo nove arranjos, como mostram as Tabelas 1 e 2. Em cada um desses arranjos foi
instrumentado um trecho do tabuleiro da estrutura. Posteriormente, utilizando o conceito dos
acelerômetros de referência [4, 13], as formas modais parciais obtidas em cada um desses arranjos
foram agrupadas para determinar a forma modal completa da estrutura. Nesses nove arranjos os
acelerômetros foram dispostos de modo a determinar os primeiros modos de vibração da estrutura,
como mostram as Tabelas 1 e 2. Foram adotados como sensores de referência cinco acelerômetros
que foram posicionados nas seções A e B para os arranjos realizados no segmento adjacente ao lado
de São Luis, e nas seções A1 e B1 para os arranjos realizados no segmento adjacente ao lado de
Carajás. Como pode observado na Tabela 2, o arranjo A9 contém os sensores de referência dos
arranjos realizados em ambos os segmentos. A inclusão dos acelerômetros de referência de ambos
os segmentos nesse último arranjo é necessária para acoplar as suas formas modais completas.
Em todos os ensaios realizados na estrutura em estudo foi utilizado o próprio trem trafegando ao
longo da ponte como fonte de excitação. Durante os ensaios as séries temporais foram coletadas
com uma freqüência de amostragem de 400 Hz tanto durante a passagem do comboio carregado,
como também do descarregado. As séries temporais obtidas com comboio descarregado e os
respectivos espectros registrados nos acelerômetros fixados na seção A do arranjo A1 são
mostrados na Figura 3. Embora as séries temporais obtidas nos ensaios sejam curtas, com duração
média de 2,5 minutos, foi possível identificar vários modos de vibração da estrutura.
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Tabela 1 – Arranjos Realizados no Segmento Adjacente ao Lado de São Luis

Código
do
Arranjo

Posicionamento dos Acelerômetros no Arranjo

A1

A2

A3

A4
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Tabela 2 – Arranjos Realizados no Segmento Adjacente ao Lado de Carajás

Código
do
Arranjo

Posicionamento dos Acelerômetros no Arranjo

A5

A6

A7

A8

A9
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(a) Série Temporal Registrada no Acelerômetro VAD

(b) Espectro Registrado no Acelerômetro VAD

(c) Série Temporal Registrada no Acelerômetro TAD

(d) Espectro Registrado no Acelerômetro TAD

(e) Série Temporal Registrada no Acelerômetro LAD

(f) Espectro Registrado no Acelerômetro LAD

Figura 3 – Séries Temporais Registradas nos Acelerômetros do Arranjo A1 Instalados na Seção A

3

ANÁLISE DOS RESULTADOS

As séries temporais obtidas em cada arranjo foram pré-processadas para remoção de tendência que
eventualmente pode influenciar negativamente no processo de identificação de parâmetros. Em
seguida esses sinais foram filtrados com utilização do filtro passa baixa Chebyshev tipo I com uma
freqüência de corte de 10 Hz. Após esse tratamento os sinais foram identificados com emprego do
método SSI-COV com a utilização do programa computacional SISMEC [13] desenvolvido na
plataforma Matlab®. A Figura 4 mostra o diagrama de estabilidade [11] criado com aplicação do
método SSI-COV sobre as séries temporais já tratadas. Os símbolos utilizados no referido diagrama
obedecem à seguinte convenção: ⊕ - pólo estável; •v – pólo com freqüência e vetores estáveis; •d –
pólo com freqüência e amortecimento estáveis; •f – pólo apenas com freqüência estável. Na criação
do diagrama foram adotados os seguintes critérios de estabilidade:
100%
100%

f ( p ) − f ( p +1)
f ( p)

< 1%

ζ ( p ) − ζ ( p +1)
< 2%
ζ ( p)

(22)

100% 1 − MAC ( p, ( p + 1) )  < 2%

onde p corresponde a ordem do modelo para qual f , ζ e os correspondentes vetores de formas
modais observadas nas respostas { v} foram identificados. O Critério de Confiança Modal ou Modal
Assurance Criterion (MAC) mede a correlação entre dois vetores modais, e é calculado a partir da
seguinte expressão [11]:
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T

MAC ( p, ( p + 1) ) =

2

v ( p ) v ( p +1)

(

v( p ) v( p)
T

T

)(

v ( p +1) v ( p +1)
T

)

(23)

O resultado dessa expressão é um escalar que qualifica a relação entre dois vetores modais. Esse
escalar pode assumir valores que variam de zero, indicando nenhuma correlação, a um,
representando uma correlação consistente. Considerando os critérios de estabilidade mostrados nas
equações (22) foi possível determinar onze modos de vibração para o arranjo A1, conforme pode
ser observado na Figura 4.

Figura 4 – Diagrama de Estabilidade Criado Para Identificação de Parâmetros do Arranjo A1
Tabela 3 – Freqüências e Amortecimentos Identificados no Arranjo A1

Freqüência
Natural (Hz)
0.882
1.516
1.770
2.028
2.504
2.706
3.125
3.379
4.394
6.742
6.924

Fatores de
Amortecimento
(%)
2.354
2.016
2.045
2.328
1.346
0.681
1.675
1.723
0.473
0.615
0.817
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1o Modo (f = 0.882 Hz)

2o Modo (f = 1.516 Hz)

3o Modo (f = 1.770 Hz)

4o Modo (f = 2.028 Hz)

5o Modo (f = 2.504 Hz)

6o Modo (f = 2.706 Hz)

7o Modo (f = 3.125 Hz)

8o Modo (f = 6.742 Hz)

9o Modo (f = 4.394 Hz)

10o Modo (f = 6.938 Hz)

11o Modo (f = 6.924 Hz)

Figura 5 – Modos de Vibração Identificados no Arranjo A1

A Tabela 3 apresenta as freqüências naturais e os respectivos fatores de amortecimento
experimentalmente identificados para o arranjo A1. As formas modais correspondentes às
freqüências naturais identificadas no arranjo A1 são mostradas na Figura 5. Após a identificação de
cada um dos nove arranjos mostrados nas Tabelas 1 e 2 seguindo um procedimento análogo ao
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adotado para o arranjo A1, foi possível acoplar os modos de vibração que ocorrem simultaneamente
em todos esses arranjos. A seguir é apresentado o resultado do acoplamento dos modos de vibração
identificados nos arranjos realizados nos ensaios da ponte.

(a) Flexão no plano horizontal, f = 1.562 Hz

(b) Flexão no plano horizontal, f = 2.704 Hz

(c) Flexão no plano vertical, f = 6.904 Hz
Figura 6 - Formas modais completas da ponte resultante do acoplamento das formas modais parciais
de cada arranjo
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES
Os resultados da análise modal experimental foram comparados com os resultados teóricos obtidos
com emprego do método dos elementos finitos. O referido modelo foi criado com elementos de
pórtico espacial, de casca, de sólido e de ligação (links) para simular, respectivamente, os
comportamentos das vigas e pilares, dos encontros, dos blocos de fundação e do aparelho de apoio
fretados (neoprene) situado na extremidade do pilar P11, como mostra a Figura 7.

(a) 19o modo (f = 1.541 Hz)

(b) 28o modo (f = 2.883 Hz)

(d) 140o modo (f = 7.893 Hz)
Figura 7 – Modelo Teórico (EF) criado para simular o comportamento modal da ponte
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Tabela 4 – Comparação entre os resultados teóricos (EF) e experimentais (SSI-COV)

Modos Experimentais (SSICOV)
Freqüência
Fatores de
Natural
Amortecimento
(Hz)
(%)
1.562
4.631
2.704
2.999
6.904
1.426

Modos Teóricos
(EF)
Freqüência Natural
(Hz)
1.541
2.883
7.893

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos nas analises experimentais e teóricas da ponte.
Comparando esses resultados verifica-se que para os dois primeiros modos de vibração os
resultados são bastante semelhantes. Entretanto quando se compara os resultados do terceiro modo
verifica-se que há uma diferença significativa entre os parâmetros modais, principalmente no que
diz respeito à forma modal, como mostram as Figuras 6(a) e 7(a). Uma explicação para essa
discrepância é o fato de que o modelo numérico criado não reproduz com precisão os modos com
freqüências mais elevadas. Assim sugere-se que seja criado outro modelo numérico da estrutura
mais realista e preciso com utilização de elementos de sólido e/ou casca para modelar tanto o
tabuleiro como os pilares.
Com relação à identificação de parâmetros a partir somente das respostas com emprego do método
SSI-COV verificou-se que, embora tenha sido possível identificar três modos de vibração globais
da estrutura, a passagem do comboio ao longo da estrutura não foi suficiente para excitar todos os
modos situados na banda de freqüência de interesse que é de 0 a 10Hz. Verificou-se ainda que,
dependendo da velocidade e também das irregularidades nos rodeiros, a ponte pode ser excitada de
maneira distinta a cada passagem de comboio. Diante essa constatação sugere-se sejam adotadas
outras fontes de excitação como, por exemplo, um shaker. ou mesmo de um auto de linha com
mecanismo de massa desbalanceada, possibilitando a excitação de todos o modos de vibração
situados na banda de interesse em todos os arranjos adotados nos ensaios. No que diz respeito ao
comportamento modal da ponte verificou-se que as primeiras freqüências naturais da estrutura
correspondem a formas modais de flexão lateral (no plano horizontal) devido à flexibilidade dos
pilares.
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